








 ىرجانأ كيردنو االك
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 كمامهدبا هظفاحم ىكوزوب وشن .كناسيرت ؛ هدم عيداشل

 [.:زواقيخ : دعو نديشرب مجد ردو
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 . راشلك هب ةلكسا

 كايبح رادم م ه «تايح
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 : ا :
 اسيارب

 هأكزس 0 مكجهريو نسل ر>ا 0 ا

 قافو ؛ ةعأن هه رب ندد رط ق وابا 9 هناق مسد

 . ر ويلا ه ]مس ىلا وما ليمخت هدئنامز

 و رول

 رددنلم مديرا وب كرلنالاه ا نس 00007
 زكسر ويحا

 ايثروب

 0 00 هر 0 وأ اهد ندباكد

 . زريريو يرلباوج مج تنشط
 ونايحارع

 ىحي[ونوط كلثاب كماسيوت :توسلوا هوا 7



 ىرجات كيدنو 4

 ؛كدلك ى كي هديدعت «قدعيج 0 ندزمس نابه هكءردبا

 رع ؛ دكردلك شو خ ا . مدهريك هةعوا اهد

 قباح : مكجهريو ثداوح ىتأ هددح رد نككيدعا لوعأم

 كا راك كرب هك ركتساج روك ؟ ركبحا ن ونكم وش

 : راشلك هيدلكسا ًاملاس ربارب ةلزاهلوج- نيزمتك ١ ىجوا

 .زكس زم هنالك ١ ى مدد ريكسملا ىنوتل كموب هلوداصنرب بيعد

 ونون
 . :مدشأتش

 وب اساب

 1 ىمدعاط ن 2“هدزكيدر وتقود زمس

 ونايجا ع

 2 34 ! زكيدبا ئيتأك نالوا قجدياب ىلزونبوب يب :هدزمس

 الصا 0 ال ردك هن دج 1 ككرا نكل ؛توا

 ءانت 0 هدتإب رب هللوا

 وي اساب ٠

 ْن ؛زكواوا مشادقرآ قات مب د ىلتاط

 زكياي هلمدحوز *هدناعز جيدلوا



 ٠١ يس عل ىجير 0 0

 وي اساب

 ا“ ككوزوي مكيدربو هروتقود وب ! مير نآما
 ٠ : :ىضفللا
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 ؟ :ويتاساب '؛ ندر وقع ىبروصق : مدل ندنوا هد

 . ىدنأي هلغ روتقود هلسس كوزوب وف هكذ وج
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 ودع ىبروصق مب هدزس *مولايحا رع ليك س مب

 ؛ىتاك كر وتقود ؛قجو> كجوج وك وا هكنوج ؛ نيدبا

 . ىدريك هلغ ىبدعك نع *هدندهناس كنوب
 ون ايحا رع

 ىزدهسوش كزاب ؛ نكيا نوك زود رالو اهد و

 نديدعت نذملوا قصسم اهد ! وا هن ؛رزكي هكا ريمتل

 ؟ لهوا ىعزوش و
 ايشاد وب

 لا
 ؛ زكيو وا هد زكتقو ىلا «بوةكمرب هزمس هتشا

 هك 'زكسكجهروك ؛رويلك ند:ةفرط وييراللب “نداووداب

 تداهش وكول : ىتاك هداسسإ رب *شمر وةداؤد ايشروب



 0 دف

 ايسراوب

 ريا ةفسع روك ! قدا تهد نكل [ هنايرهسم ]
 هكيكدأ يع : وجاب 3 هدنرب ره : نك تس روف وز و"

 . رولوا ىلتنا توووا ؛نيدبا ندرب

 وب اساب

 كعاج غ ندبيا ودع قحاب وش : نياكيد قل «ريخ

 1 ل ىثراق هزم اهدرب ' مدمر وك ىنيريخ

 ودول ١

 6 د هركرب نونا قمالس كبوا ] هنايشرو ٍإ

 نال قكؤذو كزكحوز نك “ هدوا ؛مدستيا ضرع

 ةةيعابخ * مرديا دعت ادرك د 2 ا ؛ ه دس ةنأس

 ” كا يفلح يدش الا نكح وز 15 ءرابوق ,ةنادبع

 ايدلروب

 ؟نيريو هلك هسا قوس نكس هسا هللوا

 . نيسالقاص ىلا ندنكهنوا نيلي وس

 وين ون

 هزكغجهنالقابص ىوزوت وب. ؛وداساب ؛*نوروس

 يا



 ااا اها 0 0 ىجحش

 ىر وتةودوا * نوهدح مومن «نالوا م اهد *مهسريلاق

 : مرديا ىتادقرا قا ا

 اسير

 مما ىمدتك قب 'نيدينأ تكد ا ؛ نساك 0 1 0 ت0 ا ا

 . نهحارب

 ونايح اع

 8 رواو 5 ' هسقول ”مدلو ىتاك مك «دلعا كب

 . مرارو 2 مهس

 ودوتا

 7 ى 2 ايرط ريم ةددلا :ه . كر صيص عد ا

 : نزكيدلك

 ود اسأي

 ؛نيدبا وقع ىع>ايق نالوا ىرارطضا وثب ؛ ايشروب

 0 * ه سس هدر وكصل ك.رلتسود 0

 ا هدن#ا 0 *مرديأ نع هز 20

 ؛مرووروك



 ىرجاب كيردنو ١

 ؛ىدتسا ىوزو زكلان ؛ىدتا در ىدقود كيب ميوا

 قم ل قردلاوأ رسمكمم ىلكوك هليوا “مدهربو نب

 نارابروق. ىتايح كعمود ززعم كا مب هك وبااح ؛ مدتبا
 ندنس قرا ؟ ماخ ليك وس *مهلبوس هن ؛هآ . ىدنا وا

 .مو<# همرزوا تك ازنو باح ؛مدلوا روحت هغماللو
 : ىدكسا ىفملوا ثولم هلت نارفك مسومان ؛ىدتتا

 00| 35 كرايم وس كيدحل ؛ركي دا ودع ' ءاَخ حوروت

 ف ءرول عردبا نط  ىكيدهلوا هذاروا رك أ نويت

 دم ع ا ند نوح كهربو هروةقود ملاعوا

 ؛ كيد وس محب ؛نيسلك نيش هعوأ تقكورب 2 روتةكود

 كوزو كدا نع 4+ هظقاحم نوما مب دكا ردع

 ند ؛مرولوا تدسل رس ردك 1 هد ؛ هدثدن] ون هدا

 كب دعك دك معا ؟ نعات كج وز 0 *مزيياص

 11 كسححا هلي ةقك رت ندوا : موي ركاؤا دعا
 هكلا رك هس زعاب ؟نيدأ تكد اكب نك "[1] سورا

 00 داوم واوا, نود وع ريطاتسا 6 سوغرآ « )1١[

 : ىدروأوا فقاو تا ىثيد ره كا و 0 ىراوك

 .. رتسا كارد »ع 0 اردأ ىعاد شرتشن رب هدمرزوأ 20 هداروت



 584 6 ىجنرب 3 هد رب ىلإ

 اننا

 : ملك هدش ؛ هيت روك ىيضيدوو محب

 ويب اساب

 نونا 3-3 دكر هيك ىوزوب ؛ايثروي ماج

 ىثرب هقشب 'ىميدريو نوت ؛ زكيدي هاب ىمكدربو
 ىمكدربو كردهيتسا ردق هل ؛ناعز ىراكدتسا َكَعيا لوبق

 ٠ زكيدربتلازأ زارب ىزكتدح ؛'زكيديةنالك ا .

 كك

 كنيركد كنةريو هزيس قوزو قت ككوزو 2

 ؛ زكي دي هلي ىغيدنلو نكس ودان 01 هدكو زو * سراب

 3 3 نايل هلا اعمر < دا 555 هءوادم

 ىنغيدداوا زان *”نىنددعر كتدنك يار هلك ا 1

 مزال ىعانبا هن اسيرت ؟ ردالادو ىكتاه كحدذيأ اعد

 وماسأب

 ؛ىدنا روةكوذرب ىل_سومان ؛ لكد نداف 20 ؛ يدمر وك



 ىردا كيدنو ١8

 باساب

 هلق كب 0-2 قي 0 وص قىكشأك ا 0-1 2 ]

 5 مديأ هدنأ نع هيكيرتا نئاغ نك واقل ةعقوادم قو

 ونايجا ع

 1 5-5 ”ىئدرو 0 00 هدوياسأب مدنخقا

 بوزاب ىزا ؛توووأا ؛ :ددكوحد 0 ا نو هدوأ

 ىكيا وا : ىف كَ هددج وح ىتاك نك تجر

 . ىتاك + ىفدتسا 3 ىثرب ىسدنفا هلا هقشإ ندكوزو

 ايشروب

 0 ا علا

 وب اساب

 ناكأ ' مدي هل هدأ هوالع نالاب هدرب ددروص»و

 :قوب كوزو مديد راب زكسرو دوروك نكل :مدرديأ

 عكا

 ايسر

 و وب تدايتصب قنرا ةد٠دزك بلك يحال كروم

 ٠ أ 00006 ؛نيصمخر وك اهدرب كىوزو هللا و



 ”١ الع ىجيرب 5 عشب

 ونايجارع

 . هسراشي ردق قحهلوا كلكرا ركا ؛ راعيج
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 | راسل ردق قد>هلوا كاك ندافرب ؛ىأ

 ونايحا ع

 ؛فيعض ؛هغبو-_ج لزوك *متكري ىتوا هللاوب
 هرزوا قلوا هنديه رب ندنب ؟ه أك ل هدول نس

 ىشراف هعادجو : مدريو هغجوج ناهشلاج *ناينسا
 : مدد كبأ مارد نار

 اكدر وب

 ّ 0 كليا كزك هحوز * مهل وس 0 ه رمش

 ؛نكسلت>ابق نونا ركع عياض قباح راح هللوب ىس

 هلا نينا ' ةلكاط هزكغمراب هللا نيك هكح ىشرب هليوا

 2 مدربو كوزوا رب ا ةدك : شاوموك ل

 0 مدريد نيع هد دناك> هيعا باع ىتوا تقورب

 دق مح اسد ؛ دك مرديا نيع ن هنتر كلر تالا
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 ىرجان كيدنو اكك
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 هدي ديةربو هللا ' زكسر وِ ريو تيم اردق وأ 5 ون ةكفا داق

 ىدهلوا مداخ ا
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 7 وكف اور ل ىاغوغ نديدعت اهد “وأ 4

 ونايجا رع

 كوزوبرب وبنوك * ةعلح نيتلارب يقيدلوا شمربو كب
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 : ندكتح ىو 2 هدنزو كياك وا دك مر ويب



 56١ه كا ىتش 7 ةد رب شد

 ةسلأ وياسأب ِ ردنا موهع# ىحور نداق رب هلنوا هكن وح

 تانئد لا ؛رد-هلماملوا هليوا تكؤرو 2 ىشراق كب

 سوح ؛ *"كيدأك اح نيسحسر و تدحارو روضح قدح

 : مدنقأ ؛ كيد

 و اساب

 :نكرذلا لوبق نسح ىزخشوق : مدتفا “عزل 77

 وا طوب م هذ روصرب هنا زاكستم هيي عل | 8

 . شوا
 مس وب

 ؛زنكسلملوا رادهقالع هلي_سهدانز ةتفيدتك ةللاغا
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 .٠ قو 2 ةديعاذدلوا ةاواكم رود هديرل#ا

 ايد روب

 قو ؛نكيدتا فرم هل زكم ودق قزعوا 'مدنقا

 ؛ زرت كعغعا تاتا هلن ر وص قش لكذ هلز وس ة مس

 . مرويسك هصق ىمعءاره نوجا كنوا

 [ ءرارونو دوك .رديا ىدرقال اسيرت هليا ونايّجارع هدقرطرب ]



 0 تو ذآ54

 وكرول

 :مرودديشا ىسس كلهيمود «لكد هددازوا 0

 . زكيدلا تننما ؟ماخ 'زلكد زاغوب شوب

 ايشروب

 "0 ب وروك قك قود وك شل هتوسح اكي ةعك و
 ىلصن زنك حلا 1 : قول وص زارب هديك

 00 هللوا هتشا ؛هسرولوا

 [ ٠١ رارريك ىعباوت هللا ونايجارعو وينوتن 1 'ويئاساب ]

 وين ساب

 ااا كاكا نك سر رك نك و مكوك ريم كا

 . رولوا زودن وك هدءزب ربارب هلراندبا فداصت

 ايدلروبا

 ؛[١]مهلوا بسند فىيقخ مدنك طقف ' م هجاص رو

 رون "كيا ريوح مه ( 1نائيطغ تيال ) هددجربلكنا [1)
 لول ةتيسانعم انيمي ةولعاو "لعق <قراوا هتياتوف قدجاص

 كا ريوني “رادتقا تحاص رر دا ةلوا ةتفص' *هردؤوا

 «قامعتسالاب ىندلك وا,“ كوديا ذاختا تصرف ىسمدافا موزل كنيزكف
 8 2 0 "معا ارح هيلا تقصو

 ّك و 3 1 هديو ر ادع هع 3 3-0 و س

 : ّ دك 357 رط
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 دوا 2 0 هدرب 0

 . ىمس كنايشروي «مدسرويلك ان رك ا

 ايلروي

 ىنب هدوأا 0 ىرافد باط نشوو وغوق رزروك

 . رويباط هلعسس نيك رج

 وحي رول

 : نكت دلك امض “اخ ليك 5

 اشور 3

 هدرلتوا ؛كدتنا راعد نوما قمالس ك:مرا+وز

 ا مو ديديفأ رايدلوا قفوم هروك هنحوزرا

 ريسخ ئني رلتد وع قنا را اهد ؛مدتقا ريخ

 21 جريخرب ىدمت 'نو<ا كمريو

 ايش روت

 هداروب ؛تيا كسل هرلقاشوا هدنيك ةنىرلا اشر

 تاي 2 رول : رل_سعا ثحن 2 ندزشعرتا و

 3 نيلي وس هد زمس

 ا .٠ ريليديشيا ىبس كالديمهود



 ىرحات كيدنو اكذب

 ايشثروب

 ىنا ىثرب مب هجمتلوا تيسانم هدةرآ «مروييروك

 نكاد رينلاح ىلا اهد نوار ودل وك ؛رويلوا
 1 رويلك
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 حتا وك

 . مدنقا 'رويلوا لصاح ندنوكس تقاطل وا
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 رياح هدرا © ةدملاخ قكدملا ا تكد هد هئ_سكيا

 زودوك ءهدليلب *مردنا 0 يه 0 أ ردع ىثوق

 لاح هما تقاو ىراكدشا هناعش كراكدروا كرزاق

 ىنثره هددتقو ا ا نسا قيسوم رب ىلا ندنش وق

 اشيش !رولو لحصت قلاك ىديدحا “قيركد ليما

 . نيسمايوا ءرويوبوا ىبك ]١[ نويميدلا ىآ ! صوص
 | ١ ريليسك ىئلاج ]

 0 135 رادطا ىعي او هديب ع قرط كنايسا كخوك :[4]

 ريطاسسا *ايوك ٠ ىديا ند رلنابو- ىسدعطق ايراق 'عقاو ا

 انا ىف خلورشم ريغ كيو. دويعفم ساب , ندد بانو

 اهدرب *ندفرط رتيوز ؟نوجا ىئيدوس ىنسيدنك ( هنايد |
0 : ( 5 2 

 _- ! شمامايوا الاحو ”شملدبا راجود هيىدبا مونرب هرزوا قماعايوا



 2 ناك عر ١ هدرب 0

 ىنهجلاح .ىلءاعرا تدنمأ 6 همدا هلو : ردعلكا رق 2

 . لهيلكيد

 "11 و دا ءانش رو بثيدف رطبا

 ايكروب

 وأ . 10 ا مب قنا وم ا

 . رالراب هللوا تكرر نا 3 تييصم ول

 امس َر

 .٠ قدز ويفم روك ىبيدنف ا يل

 ىحاص كةييم هك ان *رالراب ردك كنان بحاص كك 5

 0 كحجوكرب نان هر 3 ناطقا نامزوا 0 اهيح هناديم

 إ هاكبد
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 . مدنقأ ؟« رد زكيفلاخ ىهدوا

 ١



 ىرجاب كيدبو ان

 وجي رول

 00 اريز : ردهدنلاح تقد ننكر اكفا 8 ىبس

 © يستا ولد.“ هؤزوا قلو لتيلف لما رج كننراتاف

 ؛هتسوروس تاناويح ىتابب «نارغاج "نارغاب ؛بوبا ريحت
 رك ١ ؟نيقاب هتسنج ىاط شمامتوقوط لا زونه ؛منك

 هعيسوهرب دواي «رريديشلا ىمادص تيمارب رب فداصتلاب

 ؛روروط ىسه هكزكسروروك «ةسريلك ةنيرلقال وق ىناوه

 ؛هليريث أت فيطا كتيئلاح *ىرزوك نانالراب هنايسشعو

 ررعاش ؛ نوما كنوا هتشنا : رالشاب هغكا ىلتاط ىلتاط

 باج ىرارج * ىرلشاط ؛ىرلجاآ هليدوع ]١[ ىيدقروا
 ؛ىتابب ردقوا هدملاع هكنوح ؛رردبا ريوصت ىك رويبدلا

 قيدسوم هللامز هكردقوب ىشرب جه نيسغزآ «ترس

 سح> ليه هب قيسوم هدن>ور : نيسعا لي و ىةعسط

 رب فينك ندا ا اص لوول داوخاب «نايعا

 لئام هكلزستلادع ؛هيهسسد ؛هيدليح “مدآ نايعوط ع

 منج قايس> «ىطب ىك هك ىنارثأت كنحور ؟رولوا

 *هدرفس ىيدتيا نوحنا طيض نس وز ادفع موو هم وق [ ١

 هددجرد تيا ايوك ء«رديدنرلنامزعق ناناوي ندبا تقافر هنوزاج

 + تمر دا وع لدول
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 ١64 اما قصرا دوو ند

 ىنغيدش الواب ا ؛ هدب ديك ى را *”مرديأ اجر «تادفزإ

 مخ .٠ ١ 0 وبافتسا 1 . نريتك هدي ىجلاح ؛نيريو ريح

 ؛هدمهرونوا هداروُس | سوخ ردد هن باةهص هدمج وُس

 "تلد نسادص 000 هزمراذال وق ىسمادص ىقيسوم

 .ردنا حبا ريما هدير وصرب 0 هليا كنها فيطل ( نك

 نيل | قالراب ىزو دك كح * قاب . اهيسح ؛روطوا

 نهزكب هرويعل 00 : هكرداقوب هل ىبجرك كلا

 كرايشش رو نالحاص تايكس رو 201 --

 تروءال كتهار هليون : نيسعا قفاوت ةيزارش 3

 نالوا ندا وُ عد ل ؛ ردعبلا هءاورا نالوا

 . رريغهديعسلا وا 3 ٍ هدثد_لو هدا كاسس> ىف :

 ]١[ ىةناسد هلبا ىمل او كلك .رريك قايش ةعيس وم ]

 ؛نيباشقوا ىيراقالوق كزكماخ هلرادبتل لز وك ؟نءريدنانوا
 : ناكل بذح هلبا ىئلاح هدوا نم دبل ١

 اقيسح

 | ٠ رينلاج ىنااج ]

 هب دص وص ةعلاطق لو موت 7! ى هد هفيح ىحي الحا 1

 ٠ هليرويب تعجام



 ىرجات كيدنو ١ هر

 تولدت

 ا وهاي وهاب ىه ؛ىه ) ) 3 2 3 ١

 وحرول ْ
 5 نارعا وا مك

 ف 0

3 ! -9 0 / 

 ون رول

 . هداروب ؛مدآ هب ؛صوص

 تواسنال

 0 ل ىه

 وجي رول
 . هداروب

 تول

 ريخ ىلا اة ود[ نيليوس هرلنوا

 دا روب قدو ا مدخقأ ل عا كور

 4 ةراقتح“ ]| | : قج هنو.

 وب دول

 . مله يلكب 1 ديك فرحا ىدياه '؛جور ىلتاط

 ؛ ولافتسا ؟ زكحهديك نو :  قون هدينيس نكلا



 1 6ا/ 10 د

 وجي رول 5

 *تسؤد *مرديأ احر 9 تسود لا ع ىمعسودرب

 ونافتسا

 «هدار وس جابه 00 : قح هئاو هدب وأي هداروب

 «نؤا كّعااعد ىسملوا ىلريخ كنجاودزا بوكو َرَد

 [1] . رودروط ةيدتك وأ كرلحاخ

 وجنرول
 ؟ ردك مك

 ونافتشا

 >ٍ مردبأ احر . 010 دكر هلدهازرب كرايم

 5 ىعدلك ىديقا

 وجي رول

 . اهيسح موزوه 35 .٠ ىئدلع هدريسخ اهد «ريخ

 -لهنال سطاح نو قماليشراف ىعاخ كوا ؛لهريك ىرا

 | رك تروا ]

 دلد هرطاخم ع وت ره ايوك 3 تاما ىدحهليدا جاودزا [1]

 زيد :د:ك وا كراحاخ نالوا فداصت هدلوب * نوحي قلونروق

 . ىدبا ا شخ م راتقووا ىلوصا كا اعد بوك وح



 ىرجاب كيدنو 06

 وجت ول

 د0 1 كررت نكلاز طيح" دونك رب هلو
 0 ولي ندكيدتو هلك عرب نسناباب و دح ؛قردوجاق

 . ىدلك ىدشوو ردق هريرب قازوا

0 

 ىسرب مج 0 مالا مك ؛هددصل رب هلو هلي

 بذج ىناكوك هلردعو و دهع قوحرب ؛هرزوا قءاملوأ

 عيد رابع هكر داود ىنس هو ودعم ؛بودأ

 وجي روا

 كج وك زسيوخ ؛انيسج لزوك نعل هللوي هلي
 . ىدليا ودع قشاع طَمف «ىدتا ارا هنشاع 0 7

0 

 نكل ٠ مدرتسا قمالحابص هاكزس ندلك هك

 0 0 رانيل] *.حوودديتلا يبت قانا نوزرخ

 و دول

 ردك 3ك هلع هلو هدنحا كندصك

 وافتسا

 . تسودرب



 4هه ا يب

2 

 ةيقتسوتل وك 0 '”ئدرووروب هل كنيرلةهرب

 يديذنك ندتسوفر وو :ةكوروك 2 جءإد_تالقاب 5

 ىدحاق بودي نّناَع

 وج رو)

 هليلاد دوكسرب ميلا“ ] ودد ؛هددحك رب هلو

 راركت قدتليكا شن ؛شمرو وا وامك ىلتدح

 . ىدروب ىغاح هبةجاطرو
 اقع

 م نلمك قيوم ناش>ا 7 [*] هدد هد دعك رب هليو

 . ىدروباليوط -- لرح

 2ك ىدبا ىس هقوشعد كتلناقيلد 37 هدنعع | ) ماريد ( ىللباب 1

 ئىارادمح روح « هن وداد ا وحاي » وديد 2 [؟]

 0 . 0 2 ا :
 يكد دج ور كيهار 3 ماد ) هقش ) و ىيدروشم 32 ( نويلامخد )

 (ىكساديا فالتا 'هلعط ةقئاس "ندتقرط نولامتت ىوز

 حيران 3 "وما رارف |[ تكشس» قسد ورم لاوما كتحوز 0

 .ىئي روش » هحاطرق 27 تي سد 5 'هدقد دعس 16 ندر“

 ردها سيد

 .نلان وب 5 :بولوا هرادس رب ند هع :دق ريطاسا 6« هدد ا

 «ر وك زههد هص وص# ُهعلاطم ىلو موت 0 هد هفيحتت ىدع 53 «نري رئئامربق

 .شعاشمراؤ هي ( هكا ) «ندئرالارق هنآ * ًارخؤم “, ( نوذاذ ) 00 3 1 1107111



 ىرجاب كيدنو ١6

 | ٠ ىوا كنيوا كنايشروب ٠ تنوا“ ]

 . لرريك اقيسج هللا وحكروا

 وجم رول

 في مخ هكاتكو د هلو 3 لزوك هل تاتهد

 ةترزوا ىززاود كلاؤور [1)] سولتور هلاىدا

 كرل_ِءانو نانو را هآدمس هرو همك وا '؛ىدعيح

 . ىدالشاب هم عاب هلهاوو 5 ىرععوط هنن زرداح

 ى هد هفيخت ىجي 5ك ةرديردارب َّك ) نشر و *لغوا َّك ) ماعي رب )

 هدئسوهر ورد ةعقو اوورت “نانو مهيد هددص وص# ةعلاطم

 ندع طلال ليجام) اوجشت# قدي اهربق: قانونا تقنوو اود نتعلاوب

 . را لتق هددز رايه كادي



 ١ اثنا ىضروات مد رو ىج اس

 ىزكفب رش هكع ؛ ؛ ىدر دن وك همس قى وزو وس ؛هركص

 . روددبا اجر

 تلا

 ؛مردبا لوو هلركشت لاك ىوزو : نمهلوا وا
 رابتخا افطل * هقثب ندنوا ؛ نيليوس هليوا «موديا اجز
 5 نيرتس وك هعدا ىئيوا كف ولياش

 ونايجا ع

 : مهرس وك ىف
 اسير

 ؛مهقان [ هبايشروب ] . مكجهيلي وس ىشرب هزمس مدنقا

 5 كى ووو ول مكيدريدتيا نيع هنكح ودا هظفاحم امئاد

 . عقيل ندد

 ا

 هكذا ىرطورو ةتشرلا ؛مريربو زوس اكس

 هدزب ؛راكحه ديا رلسيع قوحر هزي 0 هني راكدريو

 ؛ىئدباه . زغجهراعيج هلالي ىيرلسع *زغجمروا هنيرازوب
 كسر يم خاةلكب هذة لوا لا

 اسير

 [ سرا مدار [ ٠ راراقي> ]



 ىردات كنددنو «١6

 و اساب

 0 و كك وروف «نتني سود “وئايحازع ”ىدباه

 قباح ؛ىدياه : ريتك هنيوا كنوينوتلا «هسرولوا نكم
 ؛ ملهدسيك مك ىبع 0 دا وناي>ارع ] لوا

 فما ”فدياق : زراحوا هنن وأ: نيك أ نيلح امص

 رراقيحاا] ٠ [

 اشاع ىب | 0

 ا 3 قاقوسرب هذدكي دن و

 5 هلبا ايشروب

5 

 انطعما «ربو ىدتس وش نر دوا كق ولياش

 لوا نوكرب ندزمرادجوق ؛ زغجاتيج هك وب ؛ نيستا
 ٠ راراي هنشيا كلوكرول دنسوب : زغجدناوب هدوأ

 | . رريك ونايجارع ]

 ونايجا ع

 د ىلأوب ؛ و ايمن راوينسيس 0 مدنقا ؛مدلوب ىبأ



 ١ها اشاعإ يب" هدو ىكدرد

 *نودا كيوي كلاب ؛مرديا مدقت ؛رريدلوب قكوزو لاه

 : زكيرود وقع ؛مردبا احر

 ايدروب

 كك ادا يكل رع هدكمريو هك مرور وك 'مدنقأ

 ةلاينسا *“مردبا نط وديع كد ركل ىو ديلا

 . زكسر ود دنا ملعت ىكجلبريو باوج لصن

 ويب اساب

 هيععرأب ؛ىدروو مدجوز تك ىوزوو “مدنا مري

 ربو هيوسك ءةمحجةيعاص تقورب مجم “ناهز ىقيدقاط

 . ىدريدتيا نيع هركج هيعا ا ( ريك هي

 ا روب

 ردعوي نو#لا قهراروق ىنايده ىراكجديا
 وش ؛هدبويلوا ندافرب الادوب 00 ؛راراب هنيراقو>

 ةهسرزهركوا نييدتلا بك قافحتسا لكل |
 كح 2 تد>امق همس تا 2 *نو#ا زككيدربو كب

 ! هلتهالس نيلاف ؛*ىكب . زغا

 0 0 امر سمر هللا ايشاروت |
5 

 ويوتا

 نيسان هيلغ هنبرارما رك دوو هدزارب مايصو



 ىرجات كيدبو 0

 ويب اساب

 * لكد ترجا ؛نكسلعا لويق اعلظم ؛مدنقا موزوق

 هن ىيا اكي ؛مرديا اجر ؛ زكيلاآ قرهلوا هيده أفطا

 ىمرودق ا در يا مده : زكيدلا 062

 : 00 وَهَع

500 

 روح هتعؤاوم 0 نك دكا رارمصصا ردقوا

 قردهلوا زكراكداي ءزكيريو ىزكران وبدلا .٠ مروياوا
 0 ردم « ددرووا قلؤا نكتدوع هناثثا ؟مرزلكاص

 21 ينوب هعشب وو كيج يزكلا : مجانا 1 ىوزوب
 5 وكس رع عيرد ىو ند هليدس> نكغلتس ود هد زم

 ل
 كلج رك كي ! نامآ ! مدينا نامآ* ىكورو و

 اين دوب

 هك ىو ”مردنا نط مكس ىثرب مح هعشا ندوب

 . مروددلأ وزرا هدايز

 وياساب

 لا ككيدنو . ردةدابز قوح نشركد 0 كيوب



 ١ اثنا يضر ووو قاد رد

 تا 0 . مدي هزذكيدعا هي أ زكتقو

 قوح هنن راسل ( نون مو ؟ كي كيأ تمرح هد راق

 أ . زراقيح ىعباونو «ناينعا “يقاود 1 :900 .٠

 وي اساب

 هد زكلاع ةباس َن وكوب متي هل ركل ؛مدنقأ مريح

 *نوحلا كنوب ؛ قدلونروق ندرازج جيو قروق كب
 راستخا ىنهفود كيب وا ؛نالوا كجهليربو هقولياش

 ميدقت هكيلاع تا ليافم هتجححز هناراكت و مم زكغيدر وب

 زروي دبا

 وموت |

 هكعا تمدخحو تمرح هدلاحره هب ا هاكنو

 . زريلب ىلجروو ىزمدتك
 اين روب

 هده ؛ردكعد نثملا ىئترجا نالوا تاز ظل

 هيلع "ان 3م مكوك 30 ولا ميدرانار وق ىزسس

 ور هعاسشل ندوب تكور عدلا ؛ةكساطط مدنا مرج

 فداصت اهدرب * مرديا اجر . مدعثلا- هلئرجا هدنروص

 ه2 ءايسف ؛ نيلاق كاتم رخل“ : دكساط ع ناعز زدكيدتيا



 ىزحات كيدنو ١5/8

 قولي اش
 : مي ىذار

00 

 ا مظل همان هيه رب *؛ىدتفا بتاك

 قولياش

 ىةكرو ؛لكد ىبأ ؛ممديك نيدلا ةدعابم *؛مردنا اجر

 . مردبا اضما «نيردنوك .ندمدقرا

 ةقود

 . ىلمالاضما نكل 1

 وناب>ارع

 هنداغا ناد يكس *“مدهلوأ ا ْن 00 ؛ىداه

 .ئدروتلو نا ىكيا نوا هدكناي ؛نوحا كفر مك

 [ ٠ راقيح قولياش ]

1 

 5 زكسمرروم هكع ربارب *مدنقأ

 كرو

 ماشقاوب ؛مردلا زان ىزكتاود وفع هلعرضت

 : 0 هلو ىدعش نابه 'م ىلك هءاووداي



 ١ ا/ ادام ىجنربا * هدرب ىجندرد

 قولا

 ندن : 1 كعد وذعوب ؛ نيل ه اياه هدا

 : ورا ا ؛ هلم _- مك هردسنل ىبهلئاع

 ىمعايح دل ىلا

 ايدروب

 8 زكسرياب هناوب هدة ع هن سس اكو ؟ دع

 ون ايجا ىع

 0 ىذ هعدشسل *بيأ رب !وهدان ! هندخع هللا

 ود وتأ

 كد زررو< بيوصل نيك تيه هلل رلت ينضح هقود

 . كبح راو نددقت ىاّرح نالوا لد هنؤصن هل

 عناق م كو ةرئاتلب نوح نيدو نوصل ركيد

 د ناريدلاف قبزق ار ؛ةرتشافو هدو مروءلوا

 عوش هدشافو نيح «هدنو4ا كنو ؛ىلعا كرت هن ىلزاف

 ةداراوس راه دج هلاو ةنيزك هلا و روأ ىداماد ىورت

 ١ ىلهريو رب رشن هد بكت روضح

 هتود



 ىرجات كيدنو ١

 ١ ركيد : ردنا طيط فرط ناتاوا مايق هنهلع

 اي دل دبا ضرف < وولوا كاع هنية رخ كتسل ود

 هئاع 0 م اريز : كسرودلوب هدلاحوب مهليمرس .٠ ريلاو

 هءىرغوط ندب ىغوط تح ؛هطساولاب هكر ويليشالك ! هللا

 هقود «ةدنامق هز قئرا .٠ 0 هرزازح يكيدلي وس

 ون ايحارع

 ٠ بندا احر 0 ىأه هع ص 2 ىدم- 0 2 1 ركام د عا هك 0

 هتسدرأب يارب 0 كنور ل 3 0 داه

 هل .3ذ سهم 0 نو-42 ١ كنتوا ا ةظما 30

3 2 

 4 ود

 نكس ا الام زراكجخاا ل ى هد زم راك هروب

 6 ران ككَتَوَر : ؛ مرو يب ديا وع 5 : لوا ا

 «ردعحار هبويموع هي ىس راي 0 را

 . ناسا وا لاوخ هب عده. |ئاودج طفش

 ايشروب

 كد قي دعم تنفس تاو



 156ه 009 مسي هدربإ ىجند رد

 : هداروب هت ؛مدال رم ضاح

 مر

 “هن ةلمأك تاع ؛ىدتا در ىنوا هدروضح 50-2

 . قحهلوا لئان هناجردتم كدئس

 قولياش

 ؟ ع ىمتجديلوا لئان هلاملا نبأر هسّرملوا خم

 اي د

 ندازانك ؟هززوا قملوادداع اكتم كرر 0

 . كسفجهيملوا لئان هئشرب همشب

 قولا

 . ٍ عمديك قكوآ

 م

 قحرب هقشب هديرزوا كذس كنوناف ؛ قولياش *روط :

 «كنيدنحا نب رك ءدصتكخ ىيلتوناف كيتو - واو اك
 هد رب نددعب ؟هطساولا دوخاو هن ىرعوط ند عوط

 ىنفغصن كنلاوما ؛ هسردبا نيس ىكدتسا كا دصق ءوس

7 



 ىرجاب كييدنو ؟

 ويب اساب

 . هدارو هران

 ايم روب

 ؛قجهلوا لئان هيهل ماك تلادع قولياش : شاوب

 .كجديمروك ىشرب هعشب ندءازاحم  ؛نيعا هلع -! شاوب

 لحال
 ' كاج دلع 22 ادع ! قاولطاش ىا

 ايدروب

 هريلرب ؛هعثأ نأق مهمه . نال ضاح هكعسك ىنا «هتشا

 هدايز ندوريلرب مامت رك ا : كيسك | هن سك هدايز هن ندنا

 000 3 تاي رعا هيرادعم  كدسرمك كيك دوخاب

 ؛هسرولوا هداز ردق ىرب هديمركي كنهرذرب دواي و

 كلسو ون وا مادعأ ؛ندسريليك ١ ردق ليق رب 0 ل

 رووا هرداصم كلاود

 ونايحا ع

 . مدالدفاب ىس ىدعم ! قولياش

 ايشروبب

 . لآ ىغجالا ؟ قولياش كسرودروط هن

 قيوللاع

 .٠ م هديك هدؤيريو قالك ضار



 ع اها 0 008 2

 ا

 أ ا نك كح ! ما لع

 ايالروب

 5 ديكس ول هك راو اهد ىثرب كلوي 0 ريص 5

 ؛؟راو 00 2 هريل رب ؛ ٠رويم 2 ناق هلمادرب

 مرداطو نك ل م كت ميس

 . رونلوا 2 ندنؤرط م وال

 وايجاع
 ! ا لاعب . قولياس قانا! كاع للا

 وا

 ِ؟ ىبهليوا نواف

 ايشروب

 هكمادأم ؛ د 2 راور وك تدلل ىنهينوباق ةهدام

 ندككيدت سا *لوا نيما ؛ كسرويتسا هنارضم اذ

 . كسةدحهلوا لئان هتسمدانز

 ونايحارع

 ! اح لاع - *قرايلش قا ماا

 قولياش

 كنهراي 0 ”مردأ لوف 0 ةحشالا هللوا



00 ١ 

 ون ايحا رع

 ؛رك مر ديا فاريعا <“ نسدنكح ؛راو مدجوزرب

 مرهوس .٠ تاهباحور هرزوا كمريدشكد ىتارردم كملاظوش

 اد و كان ردا نلعب مدنا تاوقنا لانعإب هده

 مدرتسا .

 اسي رب

 زك سر وي ديا هدشنايع ٌكنوا ىزك هده ود هك ىنا *

 ىدرازو محار كك كاوا نكرر هسقول .٠

 قواياش

 ] مقرب : ردحوو ناين_سرخ هتشا [ هن دبل جدت

 ىسهجوو ىر نديرازام كرارانراب يب ناس رح ؛راو

 تاجر :روونم دبا تاغ تقو - 1 نودلوا 0000

 ندا ماود :.

 ايشاروبإ

 دال 2 كتم تورل ر كضا كرحأ و
  1.روبربو نو “روم راعيج

 قولياث
 إ ا ىل ادع

 ايشروب

 نولاق ؛زكسريلب داع ماومش هنياومكلوك -هةنتب

 5 رودرو هم ؛رودديا هلي ءانم 6



 155 اثناهأ ١ لتر“ 2و يجرد

 ردق هليرلتل ١ قشوروب *هليزرز وك روقو> ؛ قءاشي هركص

 وا كتلافس ىنب ؛رديداع ىكتقوره قكارب هديرورمضو

 7 هزكهجوز مرتحم ٠ رويبرايروق ندم نور

 هنس رز كح ىيقاع 7 ا 5 وس 1 ندي | هيصوت

 دنلوب روسج هدعافو ؛ىمتدوس ردق هب ىزمس ؛نيليوس

 قسود كنويناساب « هحصأوا ما زكزوس ؛نيريو ربخ ىمعي
 هرككيدتتا «كئاق“ ئّركتمود>. نيسالك ا شن دلل

 ناعشب هننيدلوا كجهبهدوا ىزكحروب هدوا «نيملوا مدان

 قوا * هسراقوص هركري ىيغا# قولياش ءاعقاو ؛رويملوا

 : مكجهمدوا هلساق ليت ككمهرو لاحرد

 ود اساب

 محب هك ؛مدتيا جاودزا هللدجوز رب هليوا ءويثوتنآ

 * دلي نكل ؛'ردياعت ردك تايح تاذلط نإ

 ردق كناي> كنس هدمرظت ؛هدايند ليمخت ؛هرمددوز

 ٍ نوح قمرابرو5 ىس نال وش .٠ ردلكد ىلتعت

 8 مي ىذار هبادق ىسه ؛توأ كا بئاغ ىسه

 ايشروب

 .نايلده 5 ةيونتا : هدب ولو هداروب زكدحوز

 :!ئدرادلا نكشت ؤآ كب. هننش «ىدتةسلوا 'شعشلا



 ىرحاب كيدنو ١:٠

 .: رسطاح

 قرصم “نوما قا ام ولع ف هيدحل وا ؛قوليات

 زكييريتك حارج قكيارب ؛هرزوا قملوا ندزمس

 قولياش

 1 ار يو ادار وأ هددجت
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 هلي وا ًاتجارم ؟ رولوا هن نكل : شمامنلوا حيرصت

 .رولوا ىبا زك هسواع

 ل

 ٠ قو ىثش هللوأ هددنس ؟ هناي
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 ؟ ىمراو زكالشرب كجديلي وس *نكشالقاب *رجات

 وينوتن

 |0010 راسل« سا: هقاعملع نوت ا
 003095 هلا وس نوضاةلرم ! هليداعم نيلاف ؛نرو
 هدابز ندت:ةوره د علاط هدلاحوب 5 ؟نعا فما
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 5286 51 رس د

 ل
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 0-1 هنعاج ىزككمرو ل ؛ةهشااةليوأ 0

 ' ْنكَسلمال

 قولياش

 ! نئاف ىلد:فيطل"# اخ لك

 م

 2 كهيدلوا موك 'هصيكحي ويسود نونا مكح اريز
 +. نددعاسو هءازاحم

 قرا

 -كيووزك ١ عاج لتلادع. لقاعما ..ىعروطللا

 إ كس انما اهد ردك هن ندكك

 ايمروب

 . نكيجأ ىزكسك وك ىدياه
 قر

 ىللادع يي ”رودد هليوا كس : كك

 : هرايع لص 0 'ندناب كنكمروب 7 ا

500 

 ا قود قعواش 2 '*هداروب . ردهليوا

 را



 ىرجات كيدنو ١م

 ق ولياش

 ىثراع هعادجو «مدتبا نيم هم> بانج *نيع ؛نيع
 اوواا هلم نوتكا كيدنو ليبكت «ريخ ؟ عازوب قودهع

 ع
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 *ق ولياش 00 5 تاو ىدم كم. قد

 هريلرب “هرزوا تسلا رزبلا ىرتك .ندساي كنك راو كرات

 هلا تم يبل تلك هراب' لوا نتج رباب هفاسا كا

 : مارب ىدئس هدب

 قولياش

 :زكسريلس انريب نامز ىقيدناوا ارجا. الماك قاجردنم

 نال اك ابر لداغ كلا # ناد كرو و را
 رب قذاوم كب : ىدلوا هنال داع كي زكتاو احم د ل

 مكح “مرديا فيلكت هنماب نوناق 'نكفيدنل وب ىهاكدانتسا

 كجهنري وج ىثرارق “مرد مسف هاج :زكيريو ىزكيلاع

 وى كح ىارجا كمدتس : ردقوب هدرمشي ناسل تود

 . مرظدنم

 وين وتن

 5 مرديا احر هنأع رسضتم ند هيكحت 2 كاطصصا كركح



 نفي اقنأك يو ثلا هدو ع دار

 ودب اساب

 تاق قا كتورأب هديروذدح يك هداروُش ؛ توا

 ىكمروب : “ىنعثاب *ئعرالا ' هساكد قاك 1 :مرودربو

 عانقا هدوا ؛مرليا دهعت ىكءريبو ىتاق نوا «رديا بئاغ

 . رودديا هلع هنكلسا ىهلاتف مر ولوا كعد لا

 قاهعذدرب ىنوناف “مردبا اجر هدايز كب هدزكهدنب هدلاحوا

 تلادعرب كوس : زكيليق عباب هزكرما هرزوا قلوا

 هدزكيرويب رايتخا ىكلزمدلادعرب كجوك *نو<«هارجا
 ل كيا( فر قموررأ كناطيش ملاظ ود

 ايلروبإ

 هدكيدنو قجوزو ىةدعأقرب سعا ررشت ؛نمهلواوا

 ٠ نمهلوا رطل هنيرب لاثما : ردقوب توورب ميه

 قولياش

 !عهاليا تمرح لصن اكس نب “كاش قتلادع مك

 ايشروب

 . مهروك ىدنس “مرديا اجر
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 . هتشا “مدنقا مريم ؛هتشا
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 83 رار ودربو ىاثم وا كلك مراب ك0 *ق والياس



 ىرجات كيدنو مك

 00 رد دامع كرادكج ؛ردعفا وم اهد نيقعات
 ؛«رديدتمزا وأ بك نر رس وك قيوادتما تع ؤكح

 كره ره نكل هررتفاف هللا اصعوا ىرالال>و تديه

 تانح:“ ردمدنقوك كرادنقا نالوا عيات هنطاس ءاصع

 2 اك كن وأ ىلق كرلاهاشداي ؛*رددشةصرب 0

 لت ردق هل هلتج ار راش 352 ارز دج كتاميد

 ؛قولياش ؛هتشا . رريشالفاب ردقوا هقح بانج هسرردا

 كلا ”ن وس ود ىقساروُش هدك هس رودسأ تلادع 15 هن ره

 ريمه وروق زعرب 2 دلل عبات هتلادع ىارحم

 نميدتسا وش ؛زرو يدنا را ته ره نول كنوا

 تاكاعتا : ريدك وأ ىلوي كتلوا"قعشم هزرعص تدع رع

 2 ؛مدلب وس ىليخ نوما ل ريدا 0 ىقتدش

 000 ا 2 كلك ديور كمسرالا رأ رصأ ةدك اوجد
 .٠ ق>حهلوأا رويت هكمريو قمالعا هنماع رجات

 قوثكياش

 001 كح نإ ! نودشوو هيثان ىبازج كتك نحب
 : هدسا ىيعلوا 21 ىاكحا كمدتس فاراخ

 ايكروب

 3 ل رددوم هكفرب و ىندراي 0 ٍِ



 ١و انا شر "وو دار

 ايشروب

 ر هللوا ه4 هاه عم ؛بيَخ كن ىوسعد نكفدحا

 قرم - ىرلت وناف ككيذنو هك * ٌركسو.وس ديا اعدا هديروص

 ؟ ىلكد 'زكسده رطاخم هدزمس ؟ :ههديا عم

 ويوحا

 .٠ رويليوس هللوا 'توا

 ايش روب

 1 زكسمر وداط ىدنس

0 

 . مروداط
 مك

 ٠ ىلعا ت>ىم قواياش هسا هليوا
 ةولياك

 . نيليوس ىتوا ؟ هنيرزوا تيروحت ه

0 

 اك را وإن وتسطاعل وأ رن « سوطص

 تاك قبا «رشود هز قلاوز "نك ىروشسي 0

 ؛ردبا زانعا السلال أ يه 0 ل ا سد

 ةرراردوكج نالوا ؛تا سلا ١ ردت وه نيرا



 ىرجاب كيدنو ا

 «نالوا كجم ديا ريدعب ىبا اهد 2 هنرعلاب ا 2

 62 مرايا هيصونو عيدو هني رليلاع لون 1 2

 6 ود

 نط 0 1 ىغيدزاب 5 كيو رالاب ملاع

 2202 0 ايشروب «روياك 0 ”مردبإأ

 مرتخ : زكيريو وكلا أ : ري 'قردلوا 5

 9 1 ىمدنف ٍرط و راللب

 ايدروب ١

 دذود

 وس ندبا كاعتا ىنديكحت . ٠ تورو كك اوص

 ايشروب

 ؟ ميك دم 2 1-50 هدارو . مرويلبد مانا ىنهلكسم

 ايدروب

 ىهقولياش نك م

 ىو ةواياث



 وحرب كاع ع 0 7 ىجندرد

 اسير

 .رودلكي ىزكباوج هيد زكسمجهديا لوبق “هداروب

 هقود

 - 2 و كلا رك وأ ندزكا كك هين ونملا عم

 دورك 4 ردد هيدحعأك وا 0 نر حل هياروب هلتاعر

 1 .٠ نيسداكي د قوتك

 ىقجهلير ود ىرهنالضاف مولعم » [ : روقوا تاك

 زارب هد :اوصو ني كنيزهمع ت 2 تاربرحت ' هلهحو 272

 اننا "كنب نلسلاع هما لماع ©ةدمتتسا 1 هس

 هدانزلا ل جال ىرب ندرزروتةةود منك كنامور ؛هلدورو 272

 ا لك رد ازاتلا ىععا 6 هدم4لا رداع 3 2

 ىقالتخا ناك هروهط هذ : ايم 1 نواح هلو ولياش 2

 تيارد كرا عبط تاتكك قوحر 0 ؛مدنالك 1 2

 ) مْزجأع ندب رعلذ ىدعسو ةحرد هك ) كاك 2

 ىمهنا زحاع 6 “ندا 578 2 توقري هليماعذلا| 2«

 ؛هدمدنا رك اح بايغ نلك هعوقو فسأتلا عم ؛ الماح »

 هنىلع بناج وا .هرزوا كيا ارا ىررليماس_ىوزرا

 ند دمو رونه منكر هليوب هدتءاردوب . روكا 272

 ناصعن كندمزال تمرح هدنةح هلتهح ىسلو نود انس »

 35 ؛رديا 1 هنأع رضتم ىسماملردربو توايس هئسا رحأ 2



 ىرحا كيدنو ذب

 005 00| 8 اع دع ىذا لاا هراتابستا
 ىثحو كنس : كدزو نامه ىمداعتعا ؛كرهربدتبا لويق

 ند ةدلصا نوما قكيدتبإا كفلت ناكل ر ؛هدكحور

 [ك] هد سد سرت اهد ؛قرهجاو ندن>اغاراد رص

 :ردي>ور دروقرب 0 لاك 6 تاتا كغيدتلو

 'ىتحو ”ازباف 5 ورا ةاردق كورا هكنوسح

 5 لئام هذالتاو و

 قواياش

 و 0م دلل ول فحم ريع ىف هلك هسا هد 0 هلب 0 95 كما نددتس

 ىكلمع ؛ىلزاق كد . كسررو ررد هكيراركح قا نيكل

 بارخ هرزوأ كماملز ود اهدرب هسقول 0 اليوط هئشان

 2 مر وملك اح كنوناق هداروب نس .٠ كسردنا
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 روتةدودرب ملاع “ب هزه دنا 2 ىبودكم وشن كنور :ةودرب ىلاع «صنك كه وة را

 ش ؟روه دة راد: روسدا# ةيصول

 ندهّتانوبةفلاس ىامح> ©« روغاثتب » دوخاي 6« روغايف » ]١[

 ا دوحو قارا كرد مدقهم دادس ندداليم حجرات «كاولوا

 هتثره رعو هسدنه . ردشالا تاي> ةغدغد كرت لوا هنس ٠١56 و

 اليس قفار ندعارإ همفضالف و. عا تمدح قروجي كت

 ةدسلتلا :تادحا يش رط هيسلفا ىف ر هلي دان ىتكم اي ايلاتبا هدايلاتيا

 . ريساأ كعيد هدرداه حر أ؟]



 ١ اسال ىجنر * هدارب ىحد رد

 هقود

 8 نكسر ونأك ىفدنفرط وراللب 'نداووداب 1

 اسي رت

 مالس .هزكيلاع تاذ وراللب :: مدنا هدلدتستلا

 [ ٠١ دريو بوتكمرب ] .روددلا

 وجاساب

5 
 ..نرا كسك ل كا

 ونايجا ع

 كنكرو ؛ لكد كنا كذج#ا1 ىكغاحن ؛فير> ملاظ

 تا *هلد ىرطاتس دالح 2 '”ىثرب جل 2 هلد هكعو زول

 ؟مزعا: ريتا: اكس اس1 جيم

 قواياش

 5 قول اند هلك ردق كحمدا ىسلريث َُ ءريخ

 ونايحارع

 0 ٍ كبوك زم ع كدت مج ' ىاه

 تكور كرلناويح 1 نوساوا مم تلاع فضلا عاص



 ىرجاب كيدنو فب
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 درك وك رثخ  هيسيدتك نوجا هنو ىثياو

 هيدعلك هباروو نوكوي ويراللب روتةود '*روهشم ملاع
 00 ءرعاط يا :

 وب اعاب

 هداووداب ؛ راو ىعاسسرب هدنك وا كنوو مد

 . نيمربتك + تودلم رب ندنقرط روتةود

 م

 نب نعاح ىن ىعاس را ىارلب ودكع

 وب اسأب

 را ل ل ل ا ا
 مب قواياش ؛لوا ندا يئاغ ناق .هليطرب نوح م

 ا ىسه *ىمرادنس 00 عا

 وبن وتن ١

 ؛نولوقرب بسانم كا هكملوا هدا كنتور وس نب

 . ى قارب '”مهوسيعرب معو و نود هرب لوا |

 اهد اك عراب كرات مب *قماشي أاهد نس ؛ وين انساب

 . كسراراب هرلشإا نأ قو+رب

 ا 8 دريك اسيرت 20 ىجيدلو || شك ّى ىتاك تع



 18 اًشات ىجيرب “هدرب ىحدرد

 قولياش

 *هديولوا هحراب 3 قر كنة ود كيب 0

 1 ' يعا لود هلي 55 هقودرب هدذحرأب ره

 .نللوااشا

 ؟ كوسا تون رع لصن ؛هحبتا تو كل

 هق ود

 قولياش

 ؟ مج هقروق نديكح ىناه 6
 زك رريسا قوجرب زكغيدلوا شالا نيتاص هدزكتمدخ

 2: كسسالا نيام ةكب وج ؛زكسرين اللوق هدراشيارادرع

 ءكو''نئريدللوا هلزكي لزق 'نيزيو تيرخ هةر

 قاشوع ىكرليككز مس ىيراقاتب ؟ررويلرت نوهت هدنتلا
 ا ..دتحررلنوا هلرلتا زككيدب د ؟ نيري دياب

 باو> هيد ءردغ زريسا ؟ م ىريلي هيد ' نير دتليلتاط

 :مروب ريو باوج هزسس هدب هتشأ ا: زكسرريو

 0 ةدينعا ىلاهم كنب تا هربل رب مكيدتسا نديمك

 سا ككيدنو ! هزكنولاق تنعل ؛ زكدسردبا در : مرتسا

 ؛نيريو باوج : مرويلكب ىبكح : قوب توق هدنراهمان
 8 5 م ىمجهلا



 ىرحات كندنو ١8

 قولياش

 ؟ىراتوط نيك هئشر ىيدغسا كءريدلوا مدآرب عد

 0 ا

 : زعا ديلون نيك نامه ضرعتره

 قولياش

 ؟ كسمرتسا نسف وص هرك ىكيا ىنس كنالس رب هن

 وين ون أ

 .: ردهلفولياَت زكهثتحابم نالا تقد ؛مردنا اجر

 ىقسعلازا ىعافترا ىمدتسانلا رزجو دم «بوديك هلحاس

 ىسوزوق دوخاي.قووق “؛هدروق ؛زكسرياب هينسا ندزكد

 ؛ سه كرلغاط ؛زكسرِلَس اروص ؛هيد كدنرغأاب نوت

 كر رك ؟نذدمع اللاثكص ا يجيدلوا رزهنطروو ىلتد

 00 قكهرو كو ولياش ؛ 00 هدا عذم ندكعا

 جو رد ل1 فل ندقعاشموب | [ 1 ناو هلا تارك ندنوا

 ؛مردبا اجر هدايز كب نو<ا كنوا . زكسريلب هبان ىرليش

 تءخارع هرادطساو هقشب «نيعا قلراك ادف هدابز قئرآ

 لالا كحل يقفل ىدتك ؟ن “كيف ر ؛تيلتا
 ٠ ىسوزرا هدوا مهدبأ

 ويب اسي

 * َكْنب ىل اءاكس هتشا هنيرب كتوقود كب جوا



 ١ا/ اثنا ىو هدر نك درو

 ناهز راكد روحك قدك هدي راو ضعي « زم كذا

 ىساذص منو ا كنهداغ '.ديرلكاطرب ؛ رارولوا هلاويد

 ؛هكتوسج : روعة وسط ىني رللون ؛تقو ىرلكدتسشيإ

 ةتسدتك < هيناتسؤن تارثأت نالوا” ىرعا كتاسكا 1

 ؛ هدي شيعل زرط نو رليش نالوا دود دودحاي حودم

 : مهلك هباوج كرس يريم ردلا مكح هناضارتحا وا

 كنبربوا ؛هكمروكىمورواب زوهوطرب قيجآ ىزغا كئبرب
 هكعشلا هدياغرب كتيكهتوا *هنسمنل وب كتيدك رب هاتك ىف

 «َناَمَر ئراكدروك ضرس ئرليدتك *كرهش 0

 لودعم هنراملاو رابتخا:الإ هدنتلاح كي
 ىوعد وُس ميد هنئاع

 ندع ةدلوا موادعرب ' ميكر 0 هنوينوتن ١ '؛نوا

 ؟ىميدلواباوجوب .يعساهدكعإا ؛*مددنان اب بدسرب * هعشب

 ا . ١ 4

 ا

 نوحنا كم رودعم خلط ' فلل رح ماس رس

 ٠ نمهلوا باوجو
 قواياش

 . ع ل وي كو 2ادبكب هزسَس 0 هلع | وح

 ود ساي
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 ؟ ىبرريدآوا ىبش ىكدموس يكرم



 ىرجان كيدنو 968

 ال1[ ديما مومو ندا كرات كلاوز وق

 هعناضضم راحود ىرجاب ريع ؛كتسرولوا سى“

 * ةيلح قوة كرلكرو نالوا ندريمد هل ؛ هكعا

 تءوُس ”هلعاعم تقورب مث ىرابلق نالوا ند:شاط قذاح

 ىقاك هلا ىوهلط «نالوا وماتت لياع ةحاباتست و

 رك ديحالا لخصا . هد راقأب هركر هني رلئابز وس نالوا

 باوَجرب لزوكم ؛قولياش . كسرك زاو ندنسراب

 ٠ زرودلكب
0000 

 | لتسم : مليغلا علب :ةركلاغ تاذءيضاحت

 000 ا ع وكل اك هيسراطان ذو كا

 اك كد جوا كي رس ! نيشاأ تباحا هيشانا

 000 حدر قنا 1 هريلرب نوح هدر قحفلا

 ناحصرب ىميوا ؛هن ؟ ىمعيدلوا باوج : مريد ؛ رويتسا
 هقود كَِس نوا نوحنا كملرهز ؛هسردلا زمشحار

 ِ؟ ىزكيدبلدا عناق هش ؛وأ 3 9 00 هد كمريو

 ىسورواي زوهوط رب قيجا ىزغا هك'ردراو رلهدا ضعب



 ضل نر

 ى نَدجدعَس 00 رح ا ع «ةيشاما هيد

 200 7 1 2 بتاوح - هغللا بال

 ودوتا

 فيفَح قتاناكش لتدش كنوأ نكتلود"تاذ كلش

 قود زك دنس اكل در محيهو رويدا دانع

 و ريص ىشراق 0 وأ هدب م روديمهرالروق ندَس 016

 روطح * ىف هئاسس هلضعو ٍط 2 *”مردأ هلباقم هالبحم

 . مرطب ضرع ؛هلركف

 هق 5د

 تر ا هند قولياش ىده

 وي الاس

 . مدنفا 'رويلك هتشا : هدنكوا كنويق

 ا ولا

 هد ءةدااع ' ق واياش نك نيسلك هزعشرأف 20 0

 ؛كدروتوك هتمخرد تيان قئرا ىتلاتف هككزروس د10

 هركزط '*كسرزاس سوك تح ع قدرا 7 ؛رروشملا ديمأ

 هدا هك" “ هفشا ندكعا تازاكد نئارحا ا كسا



 ىرجان كيدنو ليك

 وجشر ول

 00 ل ا ويف و مرا اجر نو 001 اه 11 1 11 لك كد دا ع ذا كو © ريخ
 . مردبا مضه هديئوا ربارب هلرليش هقشب هدنب ؛ هك دلي وس
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 ا . را راقيح 1 . مريتالك ١ هديا ىف

 هدو كد لد

 اغامت حش ر

 ع

 اا باساب يقرع تاع عر
 : كيتو ]

 1 لوركا 00 قم كاع ؛ واي رالاس

 200 رك هدارا ؛هداروب

 هقود

 ىلكروب ىنأت ىك يهم ؛ىفسأتم كب نوما كنس



 ١ ادلا“ ىهشت * هدا ىهحوا

 اقيسح

 ؛ لدا كيا باساب © ةنيصلا" قوز رو 00
 رب هلو هدد سهجوز *“ اريز ؟روبور وس رع هباراستح
 هدايدو هن رزدعأكا تك '*نوّا ىقيدلوب تيسدق

 هديك « م تارلوا ةدلتم ندب وا" هدانيد لا

 قد اضؤم : هنح هللا باح ك1 ردك وكشف ©0000 ١
 ندنرلنب داق اند هنن رالباعم «هدبوداراب ىث ىواعم ىكيا

 ىركيد '؛ىدهلوا ايشروي هديرب كرلت ون ؛*ىديهب وو ىسكيا

 وب هكتوج ؛ىدجوك كب قلوب ىيش قجهلئاوق نوي
 . قو ىثا هداند فيءض ءريكؤ

 وحن رول

 هلييوا نس هدب ؛هلصفإوأ نوط ولا
 5 كدلوب 0

 م

 . روص هذيهركف ىكهدلناب وب نكل *؛توا

 وحن ول

 . ملين 3 ملهديك هله ؛مراروص ىدعت هدينوا

 اقوسح

 0 مهد مدعم هكيياس نكراو ماهشا



 ىرجان كيدنو ١

 تو

 : مريلس ىبهفيطو ؛مدخقا ءريخ

 وحرول

 ل رك مويا اه تصرف نوما هعزانم الاح

 0 5 د ىو وك ىهنر كق تق

 : كلك ع وط 2 ركف تكد , نيليوس قي

 00 د وسل ود ىنهروس كيل *تيك هني راش

 . زرويلك هدر

 تولنال

 ؛ ديو ل ؛رلو_سروق 'نوحنا ه روس * مرينا

 هدوا ؛ ناك 0 هكع كرس : مزال كعد رلث وسوق

 | ٠ راقيح ] :

 وجي رول

 هدف در ىربرب ها ىرزوس 2 موق ل 31

 هليسسودرأا نة قارييعت ل هناويد | 0 الو رض

 لزوكح ؛ شا زار>ا رلءق وم ىلع ؛نب : شمالقاص

 دك 'مريلب رزدباود قو>رب * شع هألد ىك كو ىرارييعل

 ' اهيسح .٠ رزرازو ىناهل“ مدع ساس | نونا زودسرب للدحاكا

 ؛ م هعيقر ىلتاط 2 هلل وس قر 10 .٠ الالف كن راسح

 ؟ كسهرومللا ب ىف م رح كن ويتاساب لَن



 ورحل اع ىنيعتلا *؟يورب يقعوا

 ىنأ اهد ندنك+هربو 0 * نو ككيد و قنراق

 , شملاق 8 تلخ ؛مرياس هربو باوحرب

 تاواسنال

 ىدلوا نوريب ندكحا ردا و لع هرئاد كب ىع
 هسلوا نود ندنداق ىلةةع رب ىس هب ع نعل ؛رديعسط

 ودب ورق نديكيدتنا دع مب * زم هي ؟ هلي“ هذ

 و رول

 08 ا ردق هل ىجماش وأ هلبلا ظافلا رليلد

 ؛ كح ودنا 0 هن وكس ةدديقلا قازادرب ظوول ؛مردا نط

 .٠ قجملاف رلئاغاياب زكلاب انث نااشس ىنالوط نديراطت
 . الرضاح هكع ىرليكهدن را ؛نيقباح ؛ىداه

 تولسنال

 . راو ىراهدع٠ كسه ؛مدتقا 'هليوا 6

 وحن رول

 + نامل

 تولد ال ز

 . ردعمر ود 13 لصا ككل :مدنقا ؛هليوا هدول

 وحر ول



 ىرجاب كيردنو ْ ا

 2 ء ردوا واجعل كزوموط دلع هلع" نآينخرح

 هديبقب ؛ كه سريشا هرزوأ كع زوموط هنو به 0

 .: نغج هيمدل وب علا قاهراعسا هدئاس وأ روك ا

 [ ٠ دريك وجيرول ]

 اقيسح

 هد تأ كا ودم هج-حوز قكيراك ديد تو

 . رويلك
 و رول

 721 كح هرادشوك هليو ىدجوز رك 1٠ “تواشنال

 مرالّشاب هذعادصق ىس هدتقو د

 اقيسح

 : قو ىثرب ج* قجهقروق نوما مب 'ويعرول
 :نوحلا مدكلو رك ىدوهم ٠ زرويمهنيح 0

 ندةر>ا 55 ىءجه جاوا ىلا | ومع تدورب 2

 ةردن ع ءاصعا قداص كتر ومجد ها : 0

 اك . 35 4 : .!

 وجم رول

 كتر برع ؛هتروه»+ هدابوب نب *تواسأال

 ظ22ظ2صح010|2110100ز|0أ|[|[|[1|ز|]|1ظغ|]|ك|]ذ ]ذك ]1000



 ادا اًشاع' ىجعش “درب ىهحوا

 قجفهاراب هزكشيا هدنون ٠ مرويةررو هيد زكدكلفعج

 . ديمأرب هد وهنن عولرب هدوأ نكل ؛راو ديما رب زكلاب

 اقيسد

 ِ؟ 0 ديما وأ ”مردأ احر

 تدلف

 كلب د وهن < ىزكشل دلو ندزكير دب سس 2 وس هدوا

 اًةيسح

 كمهدلاو هدلاحوا ؛ديمأرب هد وجد عولرب 2

 5 راعيج هرهاط هلي ىراهاتال

 تولسنال

 كتسكيا «هسنا هللا : خروف روَف هندازكسكلع# < هل

 . شع زكشيا هديدنزوي

 اةيسح

 . ىدتيا نايس رخ يب ؛ريرانروق مجوز

 تواسنال

 رلناين_سرخ 51 : ردهدنوأ تحلاعبف هداز كا ؛ اعقاو

 وس 5 قدردو كح هلِد يي تدا هلي ربرب ؛لوا ندوب



 ىرجات كيدنو ١18

 اسير

 3 نغ>هلوا رككرا هب

 ا دروب

 00 2 عر سرا ةناوم لضت وا هلق
 هدئسو,ق هععاب 'ىمراتس نوتب ؛لك ىدياه ؟ كديهالوب

 ؛ مرليوس اكس نامز زاد وب هدمدب ع «نيلكب ىزب

 لوب ليم ىبركي نوكوب اريز ؛ لوا قباحج ىدم
 |[: راراقح] :

2 5-6 16 
0 6 32 

 ان 0

 ا هداروا هبا

 تولسنال

 كنابب * زنكسروب وروك هكنو_ج : مج*© ؛توا
 3 عوط هزم '؛نوما كيوا ؛روناكو هدالوا ئرلهاتك

 ىثشراق همس 2 مر و-يقروق نوما كر 'مديايوس ىلا

 ىبركف ىمداب ون هديدعت ؛مد:و ىلصولخ انعاد

 ننس

 م١ 95 بج حدا نبجا ”7“ ١١

 اهقفقفتتين_ فشل فبقا



 517 ما ىجندرد و ىحنجوا

 ىئمرلجوز ندع 5 عا 1ك اهد : كشر

500 

 اسير

 ؟ ىبراكجهروك ىزب هدرلنوا

 ا 20

 هدزب هكهليبهسلا هليوا نكل ؛اسيرت ؛راك_جروك
 ءذريكلا براك هللا نظ شاوا مات ئشرب نالوا

 ص ا 7-5 تاع 0 هتقايق كك -

 9 ا ِ 00 شفا امهد كك ؛هكمرربو روس

 ىقحجوح كا < :ةاط هل: ةاطل رب هباروسج هدايز

 58 كج وك ؛مكج هيليوس هللا لامجن ؛ هلم سا 1ك

 . رد 0 ل 0 0ك عدا كك راسل

 ردق هن ؟ركج هيليا د تو ئغ ندزةنراحم“ خ0 7 لو

 ندميدتيا عيرد نب نكا ءرليدتاوزرأ ىجتاراعات
 مدعو دنأ تعقاوم هد ذة ساه ؛رايدلوا ؛رليدلوا 3

 نا_عشسي ايوك ه ركض 2 ؛ كج هيايودس رلنالا لزوك هد

 : ,كجمدا هر ىجلوا شمامربدلوا هدم لسه محا

 راو روك * كج هيلي وس نالاب والرد ع َُس كروب اهد

 ها الوم كرا قل اهد ىلاقيح ندشكمو

 ؟قدما انما نب زار بك دونك ريتا راكج هديا نيع

 .٠ راو ىرلنالاب هجرلكي محا نيرديت لراصك



 ف ىرجاب كيدنو ١5

 1 وحن رول

 ا ! نوسلوا زكميفر رلتعاس ىنا 'رركف لزوك
3 ٍ 

 7 او ررأ قدم تأرسع نون هزكتعمع ,تاذ

 ايلروب

 وكروا هللا اعيسح 1 تك اهيسح هلا د : مرونو

 قداص ليسوماب اعاد نس .* رازاتلاب 'ىدعم [... زراعيح

 تيأهم كل ىبو: كم وش 2 مهوب هللوا هد هن 'ىبك ميدلوب

 هيوراللب روصود ؛ م هك ل هباوداب هللا ل2 هدهحرد

 ىرلنوا 'رريو باوثالصذ «تاهلعل ىبك هن اكس “قاب ؛ربو
 00 دك هتدادو كرلعاف: < هلادع وموقف تح ويسر هساكىلا

 3 را عا نئاغ تكا هلبد رذال 01 ريتك هلو

 : مرونلو هداروا لوا ل

 ذآ اكان

 . د هللا ل2 هدانز كس ' اخ ىف

 ش م را ]

 / اووي

 اهد ند 06 ؟ عووواو روك شكاربو : اسير 010



 ١١ه اننا يه رول "اهدار ل و

 و عيابط هد بهل راديدر *ندلا سدح ىيداذلا ع

 هتثا ؛رديل كون هلعاك 0 رب هجراكفا ؛هحئالخا
 و كج وز 2 0 ب هكمر ويد جا ثتسا ندنوب

 هللوا ا 0 1 م جلا ؛نوا ىفيدلوا ىخحنرب

 ارق كك م تاذع قم اشتم كجاور 2

 5-1 ٍ ريلاو 6 نح ردق هل قلراك ادق ركيدتسا نوما

 هدزارب : رب قرا ؛ ىدلوا كيا حدم قوسح صدقك

 «ردف هشدوع كرف ]251 ةصراوا . نيلكيد راش هعشل

 ؛رحأك اكب : مروي دا عادوب هزمس ىسدرادا كموا

 زاسو أعد ف هئَبدوَح ك:مرلجوز ”ربارب هليا اه

 ليد قكيا هدازوش : مدنا نيع رب ىل ريك .هعتاقلا كردلا

 . ْنْغ>هَلاَ هداروأ ا كك ؛ راو ريسساتمرب هددقكاس

 ىو ون قيد ليم هزمس كجاتحا هلز مهل تس ود

 . مهدتنيما نكسرعأ فاكششسا نإ ١

 وحن روأ

 هزكي را لَ 5 ليبكت : مقا : هنت سوا سا

 م مردأ تحال

 ايشروب

 ن1 0 ريل ىئركف ًاتاذ. مراح دش
 هدمها و #0 رزدلا.ى 8 0 مع هللا ويباسأب



 ىرجات' كييدنو 0

 'نوسر 5 23د قىجرو هدنسأك وماسأب ؛لهديااعد
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 م راراقيح ز . مم دل هقيطو ىئسه ركص

 أشم ئئدرد

 ا 8 هطوارب دعس هنا كتايشروب . تنرول: ز

 3 رك رازانلا “ اهيسح « رو "ا *ايشروب

 و روأ

 © يارا و هد زكر اوضتلا و دف هنره * اخ

 هلروصو هنّ ويغ كل زكيدنقأ ؛نوما قاتسود قيهح

 * كانيح هنادس . هلكنور هدايز اهد. هلتبح نككيدتنا: لبخحت

 هللوب يد ل : رككس اص ركفرب مقتسمو ىلاع

 هدتنواعم هللو ؛ نغيدلوا مك كناذ زككيدتيا ليت

 ءازكحوز ممل ىلو باضضلاع ردق هن مدآ زكفيدلو

 ؛هدزكتك رح «زكيد. هلي ىغيدلوا قسودرب ىليك وسردقدت

 ندنكجهدلا اهلا كزكتءمبط نانو لايم هكلا امتاد
 زكيدردا س>ح كلك وب رب ؛هدانز

 ايدلر وب

 هديب 'مدملوا مدان تقوري 38 همكيدتا كليا

 كبح ىرلحور * نريكك هدكلرب قيرلنامز 'اريز : ملوا

 اةضاودملا

 اس تنفي شيم ىفييتق نمش شلاةة>سشلا١

 1 ٠ لا اواناةطول وانإ772:777 7”

١ 



 9 ام قو أ 5 ىو

00 

 زو دل كراكيب وك ”ناببلوو هدنسسدراو رانا ١
 : ردن مالك ١

 وياوتن

 0 0-0 هلراحر 06 : ني قارب

 ويده : مرياب العا كب ىببس ؛ر ويلا ىمعايح : مهديك

 وب الاس

 هئنسا رجا كلر هلل وب تقورب 2 ةقود دك معيعا

 نعال

 وينوت

 هكماداه ءاريز ؛نهددبا فارتا ندعابتا هنوناق هقود

 ندنتورثو تراجن كماوقانوتن ىورثو تراجن كتكل#وت

 ةاركيادو كرلينحا ؛هسزملدا تءلاتم هنونأو رك «ردبك ىح

 ىازحا كنلوذ عتع ىراكدتا و ىراطالت+ا نالوا هلمزب

 هحردواىب زار سظوردكو :ئداه .رول واعئام هيشلادع

 نك تأ هريآر نو ماد قبر وخل ه>اص 5 را

 يح ملمديك عانت * ىدباه 0 مكج هل هدأ كا

/ 



 رجا كيدنو كفي

 ٠ ق واياث مزود 0 ىل اهد هرك رب

 :هليو_س ىثراف ةمدنس :ىلع وا ارج ىلا كمدم 2 إد 0 16 ك1 أ 0

 0 : مدت( نيم هيد لماوا ا نحال ىمنح كمن

 كي دو < 00 د قو

 اك تا ردنا اردا قأادع هكود : نيداص 0

 هدب ودان هلنز وس كروب ه ل.س ' رككاشت نيعاح '”مرويشاش

 وب وت 1

 تاداووس 2 ”مردنا احر

 قولياش

 تكد : «هياكيد 2 ؛ىلغ ١ 1 رجا 00 ل
 )ا ى و :

 كرا 2 . هليوس ق قثدا 0 د ا

 ان 1 0 : مهيلكيد ع اك نالميفتنورا

 ل
 .٠ ١ راقيح 1 .٠ ىلع وا 0 -

 انس



 ١" اشم يمحو: ؟مزرنا عج وأ

 هس دعزتس وك مواز هزكل نكس رك | ؟نيفا ركل |!

 « . نيهريو ا هع وةكم 2

 يف

 : نك هدب ريش قباح 0 ا مر

1-0 

 2 العن اذ

 ؛مدلوا لبان 0 كر 0 0 0

 2 قالوط 0 2رركق هدفا منك ؟هردبأ هل

 قازتفا هدزرعدرا ىشرب مج ؛ قجهيلوا لود قا رب

 ا : رراقيح . كح هيمددلا كد

 | ٠ قاقوسرب هدكيدنو ]

 : لورك نحادنز هدر وسو ومالا "قو

 ق واياد

 تحك ندي_ةجل رع اك 8 ا 0 كوت '؛ ىدعا دز

 . تياتعدؤك وز“ كا

 وداد هر نرو هرا جيودوا زمسطتاف وو ٠ دعا



 ىرحان كايدنو ١٠

 ١ لا 2 6 20 5 2 0
 تئاغ ىليقرب هامات كن وبا ات مدا ل نكشف رعذ ومس

 7002002 وأ < ىلع ىلا ككنا ىلا لوا ندّرعا

 . نداروا : ندا دعع 0 2 ؛لمديك هنالك ادا

 5 تا زككهرو اريز ؛نوشروفق هل هد ه1

 هلو[ ل وضبف تقورب 5 هنعاش كلايشرو هحتدلوا

 هعدد نرثي جيرو كحك ود 0 زك هع

 0 011 ىذا :قحجهنلوب 0 ردك كج ههدوا

 ؛ردق هتقووا 1 هللا 30 نو ر

 هد ركد وك فامز ازيز “ىدباه ٠ زراثت ىك رللوط ؛ زرق

 0007 1 اطمح ورك راسود : نكملك كل

 ؛ هكدتيا فرص قوج هدزكروغوا ؛ نيس وك زوب
 .ممديشيا قيروتكم كد 0 .مرهوس هداأبز ىزمس

 هن اساب

 00 رس عا ناعما
 ىئاشا كب. منور «زرو يلوا ملاظ مراش ماد يلوا

 كر  ةهدعو“ كمدتحت نآلاوا 0 ؛ردةهددب مه 2

 مب نعاس © هدلاج مكيدتا تيعس نزح ؛ىدلوط ه»

 001 0 يسعلوا ندعافو ”ثديسدلوا نيننوع ةوخايو

 ؛ ةيفام 0 : ريزل ريع ا ىك هد زهرا .: م هس ريا 2



 لي اثنان رجحت <"

 ىل+رو 0“ ان مي ربأرب ةليسدسكا

 ىنا ك1 «”دطتس ا نَدُساَف ا كرادعم يقيدلوا

 ىكيدتا نيع ةسوح هللالب وس راف ملا يل ا

 هاما اوك © تقوكح:«ناولاه ؟ رتما رك ادا

 رد لف ةود ود ىللاوز «مرياب ؛هسزعا تلاحم

 ايدلراوبإ

 ؟ ىهزكتسؤد زب نع *ناتلو هديدتعص هلو

 وجاسأب

 كعا١تربا «مالا تاضلاع هلا ؟ م

 زوو طوح نك وَص ةدايز كاز زاكفظل كلا ل
 دايلاهور ةكنا «هذتضا ئرتتتتم نيت كالا

 ىو ناوّرّوك قود كا هككو ىرسوعأت

0 

 ؟ ىلجروب ردق هل هبودوم

 وب اباس

 . هود كي موا نول م

 ايدلروب
 : ئراتر ود ,ىذمس كر كين ىلا ؟ ىلك د هدايز كير 20 5 9 ٠ ا يح 5 2100 2 2



 ىرجان كيدو ١٠١م

 ىعمود ؛هعس ودرب زب نعل 10 *نو#ءا 0 0

 . ماخ ا مدا ىل+رو هدضعلاد رب ماط لا

 وبرد هئدوحو 0 كم ود 06 رك وتكعر

2 
 بع نعل ؛هراب نرد 00و دكا نأف ىك زالدس قشفلك

 رز مجد ؟ نع دلؤوا عياض 20 كد .2 ؟ ويرالاس

 «ندوزكي ا 5 7 0 ا ئعداونروق

 ىله رطاخم ىرب مجد نديرليك ناك ندئاتسرب رب ؛ندلوب ريل

 © يسيل وو رك ندر ةمدص كل

20 

 كحجمهريو 0 كءشلا ندوب ٠ مدس '"ىرب 286

 0 0021017 قياس هلد هل 1 ىمهراي سضذاح

 ا ا رق زريكعا تيدا ةئاذأ ري رودرا
 ماشقآ “حايص : مدهروك قولت ميه « هدتتفايق ناسا

 نا لاذع ىارحلا هم دك 0 ؛ردلا ريل ىناقود

 رك :رلا كلب دم ىنل العتسسا كود *هسردبا لوك

 عاشوا سيد 3 نافعا هع كاز فدو دو تاردلاب حاب

 ؛دتلادع ؛هيازح «ىرب 3 5 ا وا هاكعا

 .ىدمه ريك نا و ندنسا هدد هاد رح “نالما قا هني داس



 /٠١7 اذن ها ا 22و

 وي ردهلاس

 سشعا طنتنض“ يسوي ىيدتتا نئاغ كنتوا قرا

 ! زكيدهيملوا
 ايشروب :

 0 كنب رلوانب كن ويت انتان ؛ هدزكي وتاكم ودل

 1 هس رب : ىللوا حج ءردنم رليش اند ؛هددحرد كيمردي

 ههشل 00 ىقلاح كمدآ رب ىلتاس ةذلاع د م طوا نعود

 ؟ انف حممد. دنوا ء انف اهد “هن . :مهدنا رييغت ىشرب 2

 كدغاك ون ؛م زكي را كا را *ندبا هدعاسم

 رادددد>- هئمسل راب هدك دس ره 0 تيديس ةهسح رس

 ٠ م ىللوا

 وم اساب

 رازو- هللوا 20 هدنوب “ ايشروي ىلتاط ؛هآ

 ! نمهنرارق ىدغاك ىثرب جم هتشب ندرلنوا هكراو
 نامز مكيدتا قشع نالعا هزمس هعفد كليا ؛متاخ لزوك

 0 مور نوت عيدلوا كلام “همس هللا يس رتم لك

 هدب عوط تقووأ و مص ني ؛روددبا نالودح

 6-0 مد اخ 1 يس هما ندوب : مدلي وس

 و منعا ىجتالا ردك هت تف مكيدر دنا ها

 تا تاق م ردد ع و 9 همس : 0“
0 0 9 | 



 ىرجان كييدنو : ١5+

 كلك هارو 5 هيو © خردبا ركتشا هزكفطل

 ؛مداك 1 3 00 ردا هداآو ن ل ؛مدلكد هديل

 .مده ايد زملوأ اا 3 ارصا نوح مالك 7 رب هيد

 وييرالاس

 ويوتس ا ر وواس .٠ ىدراو 5 *مدنقأ ىدلوا هللوا

 .٠ ار ب وةكمري هوياسأب 1 0 .٠

 و الاي

 زي نع نيليوس مردلا اجر “لوا ندا ىب ودكم
 5 روبأت هر مهسود

 1 ١

 55 هدا ؛هلوا نهد هل ركم ؛مدنفا ؛لكد هن

 . 0 و ىنلاح 20 : هلوا 5 5

 ون ايحارع

 .نييد زكيدلك شوخ ؛نددبا تياعر هرفاسد ءاسير
 2 م هلك ني كو ود رهلاس ني ريو ىرعلا

 ريفا ؛ءريلب هر وداي هب قوش اني نع «زحات لس وءان

 ]1١[ 0 ىسوب *كدبا نوزاج ؛رواوا نون#

 تعحارم هيدع اطم 0 85-3 ريد هد دنت 0 1

 - 5 5هأن .٠

 172*]أ10|أ||]|]|]|]|]ز]ذ] ]ذل

# 
> 



 هدارب و

 ون اي>ارع

 مداص هده وةس *مدئقأ ثوا

 وجاساب

 روألوا قالراب اهد هلزكخاودّزا كزس زرع وكود

 ونايحارع

 هكود كب هلالوا ىفجو> كليا “زريتلكا

 اسير

 ١ زكسرووق 0-1 راك ؛وأ هب

 ونايحا ع

 ىسسهراب زاك هك نا ازق تقورب جه ندنوبواوب ؛ريخ

 5 ىبودرالاس 'مسود ىكسا ىلكيدنو هو

 زدريك ويدالاس و اقيسح هللا وجدوا ] [ رو

 وج اساب

 ىذا رو ةرك ١ 4 نكي دلك فض« ودزرالا كاب كرولا

 قيحالص هكعد زكيدلك افص كلتمحاض كقوقةح قب

 هدايز .كب ؛هلزكه د ءاحسم “ ايشرتي ىلتاط  ::ةراو

 , مروبد نكيداك امص هدرايترمةيحو تساوذ مكيدوس

20 

 , رايداك سوخ 1000 اؤص ؛مدخقا م



 ىرجا كيدنو 1

 ويب أساب

 .ٍ زكسر ويليب هلوب هجوز رب هك كعد هب وديا 6

 وناوحا رع

 ّ رويلو 0 , كب سه :مردا ع هركل ود تاك

 : ردياريثأت ردق رليككز مم هدمراز وك محب ؛مدنفا . زكيد

 سس ؛ مدقأب هنا دلك ليا خ نب ؛ : كي دروكح ىقعاخ سس

 ىثنر 0 هعشل ند سس : مدر 0و كا : 2 0

 :ىدنا طوب ام هراودنص كفل لد .نههرانروو يب

 هن دل رب : 50 هلبوا *قردلوا ندعياقو تاياجا ا ٍ

 كم زغا ند زنود تدك ؛ مدا 0 ندحاودزا ( ردو

 0 ب هدنك او كا : مدتنا نيع ردق هدحمتور ود قاوط

 ا زكعااط ْ ع عوض هلا دعو قيدتا كب

 وس 1 هرزوأ قاوا لئان هلاك ل قدا لاص سا

 5 مدلآ دعو رر ندر وك ا

 ارش روب

 ق4 .٠ خب

 : اسلرب ىيبع““
0 

 . هسرواوا زكهدعاسم ركا *متاخ توا

 وب اساب

 م زكستمر و و روط هدرا از دس ؛ ونايحا رغ * هد مس



 ١٠ اثاهك ىهكيا “هدرب ىهجوا

 رب هركض ندمطت ر ىيدتا دارا كزادجحتر 000

 قشئورات ندا روهط هدسسعج- نايليا المشأ كربسو

 نيسنأب وس دو وأ قاعشي راقر عكر

 ءهوروا نذوا اشانسم ترمس ركلا نيس هش

 قاروكرب هدوجب نادك ١ فردا هلدرب رب ”ىثره

 26 سلوا ندري وب كوزويو نكل :.ررك هلع

 نداروب ( كرهروبو هننرزوا كنكمرو ىلا ) هدحور

 6 ندعد يوتا وداساب ؛توووا 21 يتلا

 5 نيج

 ابل

 قءثىغاب هد ؛هلوا ىلريخ ؛ نونا رلزب ؛نروك قتيعفوم
 ! :خرلدتفا ءهلوا كري نرحل

 ونايحا رع

 زككيدلبب هيتسا هدزكمح *مئاخ لز وك ؛ويئاساب مدنفا

 ةينسسأ دك منعا اريز ؛مردلا هذول ىلودح تاررسسم ردك

 زكيرليلاع تاذ : زم وؤودط ىترب كب نِدوككيدل

 هدايز كس ؛رك هسردا را تكو 4 ىسا رجا كا

 . زكيدلا 5َلعاَسم هماعأ وا هدعإ هدياهزوا مردا ماح سا



 ىرجات كيدنو ورب

 كا زارحا عقومرب ىلاع زكلاب هدزكر كف : مدرسا

 مايحاو لاوما ؛ مكللزوك ”ئاضف عراب ندلطل نرخ

 هدوا : رديسشرب مدهصالخ ن 30 مدرديا ردا م

 شماهروك هل 0 ها |تكم ماسر 817 سرد

 ردووا 38 زونه هيأ ردود ند: وش نك :زهرب

 5 درع ح ود ردد وعءسد اهد ؛ريلب 3 ا ١ رادلك د قرتم

 هدايز اهد ؛ ريلي هنركوا اهدذ ردشمامل دنا هيبرت انف ردقوا

 00 تادعك ىرحم عيطم هك ىنالوط ند ردرات

 كا "ةوزوا قلاوا لا ا ؛ ىس دنا

 «رليث نالوا مب ليمكتو *نب . رويدا عيدوت هزكمرادا

 لز وكو ىدهش وا اي ا 2 0-00 00 سس ىديش

 ةتدنك' دكا 1 01 كح رايحمرخ ' ىحاص تدك

 00 راه مدتعابس اون ىو نكل ؛مدا قاطلس

 هآكوزوب وس ؟مدنؤا ؛ردك زمس ماذ َقَح رايكم دخ

 رادع ندلا ”رزيو ركلا ؟ مرو رو ةرسس ىراتوا

 دع لد هسَوخ كرك ب . ا ١ دوخاي

 : ل 26235 ندم ىّتك الف هدب ؛زكيدبا

 وماما

 1 كل د ىيرادتقا كلئوس ندن * اخ

 اس تيل 0و لديكي برو واسم عاق يمر ربط كلا



 5-5 انا“ ىهكيا «ءدرب ىججوا
 كلام هنعلاط قون ىىرغوط ؛هدودتعا تاق ١

 ؛ىدتنا تباصا اكس لابقاو هكمادأم ! راش نالوا »

 0 0 و ف 006 (تنا نفشف هاكنو 2

 هرزوأ قاوا كيداعسو لابقا ىكءلاط وشو ؛كوسا »

 هجوت ةقرط ىقيدروط كنىهب وي ؛ كه سر وم دنا قلت »

 65 لوا نحاكص*اك وأ هدل ا هناعشاع ةسون ريو 2تزآ ل

 [*. ريوأ ] اخ لزوك ؛ةهلزك هدعاسم © ؛ىزا فيطل

 5+ راسعلا ناسا نيك وأ رعطم هسا 04|

 متالَع وش “قر دشيراق ىراكفا . قيدتشلا رظ خا

 نو مدلك ا نشلدملؤا فراوأ دياع هندنق 0000

 دوخان كمريو ؛ىبك رلئا واجب نانقاب هتفارطا «هدنلاح ههش

 ؛ ملا لزوك تاق جوأ ءةتشآ ؛مداك هياروب هليئايلعت قمل
 هن همعأت ىلا اضماو قيدصت ندرك رز : مهدلاحوب هدب

 . م ىلههش هدسدك ُكديْس مكيدر وك ؛ردق

5503 

 ىك ماو هدرب معيدنل و قب ال مدنقا

 اهد “نونا مدنك كلاب ؛ ردق هنره : زكسرووروك

 ؛هدم هسلكد صن رح ردق كج وهدبا 1 ىغلوا لزوك

 لكم ؛ ىعلاو الام تاه ركي ندمدلوا نكاد

 قمأوا نيكنز اهد هءؤد كب نوا ءلزوك اهد هعذد



 يروح كيدي اة

 هيد روحلوا هذانز 0 اريز ا زارب ىرلنوا

 . مر وءمذر و5

 و اساب

 لزوك ؟ مرودوته ٠٠ راحا ىعدنص نوشروف ]

 هتةلخ راكتعنص رهام ىكناه ؟ ىف عمر كءايشرو

 3 ل ال و 2 نح 0 ها ا 0 أ 1 : )؟ 5 هدنأ ب ره رو

 ردقوب هعئاهرب ىلتاط ردقوب ؛ىرلوادود يقيدرييأ كك

 هدي رلجاص *هداروُس ماسر ! شيف مرا ىراتةسود ىلتاط

 هاد كو روأ "ىئرلاك ذك . :نتعا تياهز“هلكككو رو

 00 كعا ديص ىالوم ل 00 دو

 ااا 1 يرو له شل ىلا مرم
 ا او تاس نكلاب ”عراطلا نط نيطت ةنقان ليطت

 مرأي هديا و كحمودلا مو رغ ا قنا ىف دعك

 مكيدتنا وش ؛ ىدّوكفان : 5 ىرادتقا ق>هربدقارب

 1 وصل نوحا ىب؛دناو هذ هدب له نود كب هلتدست ل

 كيا هداوا هدناب كتلضا هك وتبلاح ”رويتدلا ليزتت ىرذق

 واخ 2 كرع :لط 2 .٠ ردود هحرد نود

 هللا هرهاط تروص 172 20 ا . روقوأ 1 : هقرو نالوا

 30 درشحت



 ةقب اشامأ ىصتليا © هدرب 0

 ا تانازب هتسأ *« 55 هد م * هادا شأن مان نالوا ىحاص لصا

 هايس ؛ىلحاس اجلا ءكزكدرب ىلهرطاخم هليسومدانز

 نتاع قالراب كدنه ندا رس قار تزاتع قدم

 ىرانالوال قاع هدايز كا هدنرلنامز قالا داسف * ىلصاح

 8 : رادديافب 05 ليسمع هدكم راو او هعازود

 ينل قالراب ؛نالؤا ىحدش ترش [6] كمال

 5 ماعلا ةاساع و نييك هد رلتاستا : عسا ىنس

 كب ندرادعده ىذتعم هدعو قيبدتيا نكس و 2 ميعسا

 ككلهداس كنس 'نوثيروف هرادغ# 'نايالراب هذ هب سه ب :

 ؛رويدا معتم هدايز ند ووك نالوا نام هلك ُْى

 ! 2151 تمالع ىوتط» ءرويشل تاتا قو

 ايثرو

 3 0 رم كيما ىمغلج ءلكف ترايع ندوه

 هدلصن ىده كتالاعفلا “نك قاحب امس 'وفروق ىحيد

 هدهأغ هتلحارد < لاوأ ليتل ويسعل رووديك هباوه

 ؛همريشا نددح ىكت رسم *تيا ليدعت ىجن وس ككيدريو

 ءمرووروك قوح ىرلشظلال تلازإ ىطارقا 0

 ىزاريكح ىسدعطق ىزرتق ندنسهوءدق كلام ايسا ١
 4١ - 9 0 : . 0 نك 6 0
 كعا ليوع هنوتلا ىتيت ره ندسوك اب ىدوبعم بأآرش بولوا

 ءدشاو | كول هه ربا دكا
 ام ا -



 ىرجا كيدبو 5

 مخل كك رعت نواف .٠ رتابلا هنا خبز 2 لاع

 ىيرهاظ كفلانق ؛ نوحا ىقيدنلوا هعذادم هللا ادصرب

 2 رولا ىروعد رصف اقع هادا ناب وعد ىو

 ؛هرزواقأوأ ا راش د ةداَس صعإ هدب ر ظن بهذم

 ؛ كرهيروأ هلب اند زي لووك 'يىجلاتو اطح م ومدرب ىكناه

 هكعا تانيتا هليرب ندد_بىهذم ماكحا ىو ات

 -هصاخ تايضف ماطر ئسحراخ مسق ؛هدملاع ؟ ريشصلاق

 ندرلةباح * ىحدادلا ىراتلق ئكرلنابدرت شلئان ندموق

 ]١[ كسرام مي وقرود هللا لوكره هدتسدكح كنيردقدهن

 3 د و 8س ىراكهرو *ةسلخا ىراا 9 ردراو ىلاهص

 او رتسوك ليس ىيرليدنك ؛رازوا ؛رو_كلوي ضاي

 هكللز وك .٠ زردكلاه هئبرايدنوكود كتزاسج *نوا

 : كسرر وك ىنكيدل دنا لضاح هلرلس وس ىيجراخ زكلاب “قا
 قالراب اهد رلنانيك لزوك ء؛ردبيع ةقيفح لاعو

 ىححلالا رب *هدئرزوا راكلاز وك ضورفم : رولوروك
 هلنريثأت كراكزور فيطل ؛ قرهلوا ىبزت ةطساو كشاب

 رجس وك هد دعاطم تراكأ» ةدادقتخل ى "00 س رام 0( [ذ]

 ردولا برح كراياوب ىكشأ هليبجو ىكيذل . ١  1 2ا 7

 ا
1 

ْ 
0 
2 
3 



 هيا "اغا نتا "هدر نورا
 8 0 هدن ؛انثي نس ١1[ !كوكرشا

 ؛مرونورو 0 و وقروق هدايز ندئس ىةيرام

 . كنس ندبا ثلا

 تاطخ . هتيدنك :يدنك. هدينسا كرلؤدتص وتاكل |

 < مات دنحو !!يدحاب ىئلاح كن

 *؛ رده ورشات: ندعهديلك يشع

 : نا ؛ردهدهري. »

 ؟-؟ راش لضت ترافوط و تن

 0 ا

 2 | لضصاح د 812

 ؛ردبا شعت هلغحان »

 : زلت تاهزوا فكما ىتيدعوط »

 ؛ملالاح قسغلاح يدع نك

 - ؛مروالثاب نب د
 0 ندرب به رزدهدناوخ 1

 وي اساب

 ؛ريل هلوا نود كب ندتةرف> هرهاظ تروص هت
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 ىرجاب كيدنو _

 «نالوا َناَع هددت ايم ابعت 'ىجلاح ؛ةسردنا نناع ده

 كلي هلوا ىلا اهد هينسدت : ريلاق ىك ىثوفق وغوغ

 مولوارب ىلوص تر هرد مرازوك ؛هك مهند نو

 ؟رولوا هن ىئلاح نك وزان نازك ةددكلي : زولوا ىاتن

 ” راد نويل جوتن ىي كلدعبت قداص ىلا تقوؤا
 : 0 ةئماقم ةقيس وم ؛نانلاح ناهز ى راكدتبا تعيب هنيرأ

 لوو د 2و ك1 تاناكتت انالاط ةنالبخ ةدرض

 رادص فيظأا د ليت هحاودزا ىف 2321 ؛قردهلو ا

 ى هدا نيناو ها 1 نيزك لاك عشا ٠ رولوا ب

 ىيغيدلوا هدكمربو 00 ؤكد ناو رك ايدي كناؤر

 نداناو هندي 1 30 او قكيدتا وغأ 22

 هرزواق لوا نابرق نب ٠ رويليرليا هلسحمو قششعرب ؛هدانز
 نوا كمروك قيد تتيبتت ئزووضصق «تروولاه

 ]١ ردئرلن داق اور للزوب ردكم 'ناعيح هحراخ ندر وس

 هدنعق وم ق هروح م وا هعملد قانح » وار 0 ]1١[

 ندئسور ومد عباقو كنيرود راذ ذاهرهمق هدن راب نان وني ميدق . ل

 هداعلاٌقوف هب رام 2 هدب راو هل زلم ان وبر هداروا كر وأ قلوا

 50 5 3 6 كف 2 . 2
 هيد رفظمد كرايا ونا تبا و شيا ماود دوس نوأ هاك هعوذو

 00 لك 2 وفير ك ( سالدبم) قارك هطرابسا ك2.( سمان

 رادشلا ول شد رد ٠ رديعسأ ركبد ثال وكره 6 د و



 هه اشان ىصتكيا“ *هدرب ىهجوا

 ةديدسرا نشذ :١ هلراف . ىناها .تالزمسيةهوم نان 1

 ربارب تناها هّل_ةبحت مب ؛ريلد هلوا تايح هلفاتسود

 : نم هنأ وب

 ا

 زك مرومدلا ثحن ندافج زمس *؛مرويقر وق “نكل

 . رايوس هليوا هخئوروك قيبضت ناسا

 وياساب

 فاّرعا 1ك هزرسس * ندا دعو ىمئايح كب

 : ميةدنا

 ا

 ٠ نيباشي ؛نيليوس * ىك

 وي اساب

 ىسهصالخ كفازنعا مكجمدا زكي د هيد “وس “هلي وس

 قءرابروق 8 مراك اق> «تئدا ىل:داعسس ٠ ئدورتلا

 ؛هيعلاط نكل ! رولا ملعت رلباوج اكب نوسحيا

 مهقاب ةَرلقَدْيَم

 ا

 1 : مهدنملا كنبرب ندرلنوا : هسا هللوا ىدياه

 زكيه 1 زك هرب راقيج ةناديم 5000 وس ّى

 * نيسسلاح ئلاخ “ نكرديا باضنا .نكووؤط فرط



 ردات كيدنو 53

 تقووا نكل * مدردبا ملعت هزمس ءرونلوا باخضنا لصن
 3 2 هدامس : مو 5 ا ؛مدروأوا ن كك دهع

 قرر تيانجرب كب ؛ ردا بئاغ 0 زكسريل هدأ

 5 رو 260 مدهاوا ن 506 دهع. نكس رودحا

 ركيد رك 2 مراي ؛ىدلوب هب كا ى 5-5 5 عدد

 ةطخلوأ هدكمدتك ؛ ركجهن 5-5 كب دخك "كل هدرا

 هلركلام رلتقو انف وت ! هآ : كزس نيه 00 ا

 0 ردو هن ره 37 ؛رو و5 لهعنام هيمو راك ولع

 اا 1 ا كانا واشاد د عم
 ؛حر ويل وس قود . ع 3 5 001 نعم علاط

1 06 0 8 60 

 3 نوه كعا قيوعل هدزكراجتا قى سس

 وياساب

 هد 4 اح ؛دمتدر وط 5 مودا تاتا نيفار

 . مروباشي
 ايشروي

 .٠ ىدشراق هك بح تناها رب

 وداساب

 ى نوحيا هدافتسا ركجمدلا ندعبحم نكلاب ف



 ةرع ا ىلا 2 ىججوا

 : مردلا ا مكيدتسسأ ؛ له سراعيد ندكيش 3577

 '”ىدراه ؛لوب هدع وغانتس ى '”ئداه لي '”ئداه

 .٠[ زراقتج] ٠ لبو '؛هدغوغانس ؛ليوس مزوق
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 ونايجارغ ؛ ىدجا نكلي ؛مدروك ىبويئاساب ؛توا
 : ع دلكد 5 0 ول دك ميا ل مدد رب هللا

 ويب الاس

 در دب الفانآ هر 00 0 رغباب ؛ىدومم ثيبخ

 . ىدرويارا ىسك كنويماناب ربارب هدوا

0 

 هداروا نخل دي ع الا 2 0 عا َ

 اميسح ىف وبيحت هلي 0 رولا 6 راند ريو ريسخ هيدقود

 ىنهقود 00 وة رد سا هدأو دوغ رب

 . رردلكد ربارب هلا وداسا ةرا راو كك دخا نيعأت

0 

 الق تيىفايف يغيدراب و5 هدرلواق وس كقولياش نإ

 : مديشمأاهر وك تدحرب ع وت» 'ىلادش ؛بيع '؛قيشراق



 8 .-- 0-0 7 ا ل

 : در ادو ىيرلتاسيح 9 وجا كمر وك ىمرهاظ

 اس ا راو راك> ود هدر 8 للزي دلاب 0

 ا
 هوو ؛ىدهلوا تاكا ردا لد ل ىفيدداو ا 3

 !نوسلوا رارعوا . ىدزللوا ىليزاي هللوب هداروب باوج
 هدكفا م ؛ىدعيح هشول «0 ىدعيح هشوب كديدا

 قؤوص ؛نوساوا ررغوا ؛ قشع ؛قئرآ ؛ىدلوا عياض

 هعللا اتت ون 1“ لوا قيقر 0 ا تلد لناق

 هد هحرد كح ةيف هيما 0 مكارم 0 ! قدالراعكا

 دك كيوت راها بنا ارد

 د نات ] ١

5-6 

 5 ملهديك *نوثروا قرددر ك7 قدل ولر ود 2

 . رائستبا باحضتنا هليوب ىتب راتالوا هدكتر وب به

 ا 5 راداقيح



 قرا كردنو ,/؟

 تك ىبعر 0 وا وُ . 0م ةكماز أك

 "1 را ىعاذاو كقنر قطا هلو ؟ ودمت

 . رداكد قيال هغملوا ىوتحم هلد ىافك هدربق 0 َىح

 ةداه وك ؟نكيا ” ل286 :هدائؤ تاه نوا :نددهشتل ا -ضصلاخ

 إ ركف لاط ا م ىتريلج هدأ 0 ىغيدلوا ىلواص

 هّلشرب هعشإ نشل تدور 0 رهوجرب لت ردقوا

 12 كلم رب هدرزوا 21 يا . ا

 كح هتلسوأ وا ل ؟راو 0 اي ني ارب 00

 هنا كغات نين 1 ل الم رب ها هدنول 0 وأ

 ”مروودا باخختا ىو : تيربو ىراتخان ١ ا 0

 .٠ مدنا تقد ردك قىيداك 2

 اير 0

 كنس هساهدنلأ مكر 4 ا *مدنوأ '”نورود

 ا : راج ىو دزاص 0 1

 هدو دير وهج كنيزوك لسج رب ؟قدلوب هي !مهج هأ

 نيتلا نايالرابره 2 .مهن وذوا ف ىران وش ا! دعاك ىل د زايرب

 تروص كلاي * ىرايضعا : ىيدعلا ميد هك

| 
 ا

1 2 

0 
07 2 
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 ع ا نو 0 مكبأ

 قا ؛نمدراو هنسدجرد تيكلام هغاذو ركددر

 فعض لاخر, نوتبدس ىدنك كا :هبشلا دقاق

 ول دل! حردف ماما . ردكلطا ليزتت هب ىبارخو

 مرادصاخ لصع» ندمهيبرت ءماك ازن *متورث ؛اسن ؛مناخ
 كانا تادف مدد ماهم هيفدتك هليل

 د ب 0 ؟؛رولواهن مهتضرسا ونا
 ندا تاحضنا ىنب » : ,اهيوقوا ىبىزاب كوكحم هنيرزوا

 00 ىنعي « .اربن ارق ىكيدتيا 0 كاد 7 تيا

 *ىلأو وش 'ىبديرو :ردلا قدْ ىنوأ ناهج ليزخت 2

 ترد كرايد ؛نويا كا ترايز ىكرابم دوجو سستم

 ةيداش فملاوك اا ] كناناق .2:لوودلك ندكك

 دك ويح ةردةداج تس 2 0-0 وح شكك كرا

 :رزوي.ش شوك هكمرو -نايتوو كووك را

 رن 'نريدشا ردو 0 ىئيراكوي وك هليرلشاب نيب دوخ

 نوعا تناقك .ةعنم : ئرليك زاير ىبنجا ىرادتقا كطيخح

 00 ما نا ؛رلذوا هنن

 كولو عقاو 2 فس نارا 2 ىلاعُت هيا 2 20 ]١(

 ها ارت ن2 هب رع ع 0 تا 1 لاي

 ه«ىضارا ٌةعطق * نانلوب لماش ىنعسق رب كنايساقفاق هللا ناتشدرك و



 ردات كيدنو 8

 ايش روب

 ب 0 ل ل ا كي ل ل ل كك 1 ل ا رع رك اا ءارعقأ

 ٠ م سعر او هلك وأ

 هركرب ىراي زاب مهاب ! راما "ةفلات تاج ممع

 هن قدصض_ نونة روف وش ا: مزيسا كمريع ندزروك هذ

 ”روعو  ئنوأو لكيت نانا ناضنإ 2 و

 نوئشروق ؟ نودع 215 يرو © . نانوق هن هكا 2

 قدنصوب ؟رابوو هيدكلم ىعوجا نوشروق ؟ ىو
 ل هن دك قوا مدا نابوك ةبدكلم نعش ره : رومودزوف

 هرلتشونوروك انك كروب رب ندشتلا :: ناب هلديما قملوا

 2 ْن * نوما نو ْتَرَوَف ةةيلع ءاند ؛زملوا ب ولغم

 'ىلكنر قالراي ٠ مرانوق هندكلج هده “مري ربو هن 8
 لئن ركام ندا تاخضت ا ىلا 9 رولي وس هل سا كي

 ك1 عاج نلف جاك وصد ئيرهعسا « . رواوا

 1 0 ا ::يواط هللا لارب فرط ا

 هبا د1 رتواول كركد هحمبا ؛ةييلدا تق نييعل اكس

00000 
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 7١ انا ير م 2 اا 3 2 ٍ َ

 ىدعش نا وياساب : ىدعيح راكزور :قو ا

 ٠ عدا 1 قرعت 0 ى سس : كفيل

. . 3 

 م : مك معاك | رب 2

 اع ىن دب

 ا : هطوارب هك ها كنايشروب . تو

 ىك اح شك ارم ءايشروي . ىرلسس ىتلاح

 . رريك 'ربارب هليعباوتو

 ايدروب

 رص 0 ىراقدنص ؛نيريدلاف ىراهدربي ”ىدباه

 . ندا تاخضنا ؛مدنفا 'نوروج ١ نيزتس وك هنيرلت

 ىتياحإ شك م

 د لا هلل وش هديرزوا 1 27

 « . ريئازق ىكيدتا وو قوح ندا بام ا

 كب|
 ىسحعجوا 20 رووا لئان 2-00 نديا باتا

 ىنب » - “راو دعو وش هديرزوا ؛ شوك ىسح



 ىرحات كاييدنو 2 07

0 

 1 000 اريز ٠ كب 2 0 ندكرو ر ا

 : :: ؛ىدتا تاتبا تاذلاب 300 ا 6 ل

 د ىلئاس 01 قداص 0 ىللدع 0

 .٠ رياك نديعا تا 0-0 ٠ ردياعشل

 0 كاع اوك: راداذمرا ”ئدراه ؟ىك دلك ؛ واهن

 ردرار وداكب ىزب ىدعت نراعي قر

 ؟ ا . زراقي> ربا 1 هلي ونيرالاس و يي 1

 ا نا
 ! 1 رربك ويوتا

 ١ وين وتن 1
٠ 

 ونايحارع ١

 ؟ ودوش | رويس

 وجو“

 نسال كاك سول كور ١ تاجاوع “ عا أ

 ماشقاوا.: ررواكب ىزمس نوت ناشادكزا :نومط



 34 اثنا ىدهنلاآ «هدرب ىهكتا

 [1] نوديبوك «رليدةر وك 2 ؛رزردروك ىراكلهباويد

 . ىدرينانوا ا هدتقايؤ قاشوا هللون ب هلد

 وحن رول

 زكسكج هكح هلعشم اكب «نياك هب يغاشا

 م
 ا. هدب

 نا مودا رو ىمدنك ىمث“ ل تح هز

 ىأشفا قشع ؛وا هن . رووروط بوالراي ؛هدعادجو
 م ىلا وأ 0 3 ' ىلواص نورس اهذنلا هويع

 و رول

 هت سس هلي سوسلا كاكرا فيطل وأ * مايك وس

 هلع هصك قاكأرق ازيا : نياك قباح نكلا : كي

 ا

 ؛ هلآ اهد هود زارب هددمرزوا ' مهبايق ىزويد

 أ . ريليكح نداروا 1 . 0 هركص

 «؟ سرام 2: نالوا تر بفاص «كتوروو 6 كود

 ك رلكات و ىسا 3 هردععا داو نكدنس دة و2 تا.سانم هيأ

 هل وصح تديحمو قشع راق وا ىقيد الباص هر 0 « هم د اقتعا

 د ا
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 ىزس هدنب ؛زكهسرانوا هلتقرمس هجوز هدزمس تقو هل
 تمافا هداروب مايا ق ولياش ؛ كشالقاب . مراكب

 ؟ راو ع ! وهأان ٠ رويدا

 | و روك ندد ع اهيل هدجفاق قاشوا]

 اقيسح

 اهذ 2 ةدموتسروباط ىزكس ردك هره 0

 . نيليوس 'نوا قلوا تينما هدايز
 وو

1 

 - 2 256 .٠ 0 مص 3

 قو رسواور : ىرعوط "ماع 2 :وجؤوا
 ندمت < لوا ل ؛وكروأ د 3 مر وس ى

 4 رياد مح ؛ دعشا

 وحن روأ

 9 كسدلب وا هل لرددهات تاكهروب ١ بانح

 اك «هتغدلو | دعك 0: ىتدححر 6 م وس

 58 ع مروبابوا كب تدل 508 موسم هزكغي دخان

 لزوكم ىراق دأب قد 4 ل درو ىشع



 51 امنا <«! و رب ىجمكي

 '* راروشو>حوا هعقد نوا نو#ا كمل ر هم ىيرادنس هقالع

 ! ررونويوا ىكريتك هنلرب ىنيزدهمت ىسا هياط كاك

 ون ايجارع

 ىقيدلرووا * ندد روس : كك تووره ىساروا

 دك ؛تآوا هدهرت ؟ راقلاو مكح هللا امشا ؛ىكئامز

 قيد كليا قيرارب ىو كدادضصو ا كلو قكدورو

 '”نديشرب 2 هدملاع ٌِ ني ساأ عطم هدد قار

 ا هللا 00 ا 1 قكيدلو تود هنتذم

 دواي 2 هل ريت قالراب 0 نم هلل 1 5 رد

 هب هسونس نان ١ ةنعابوق كراكزور ىرسرس قسيت

 سلوا هخزاب ةحراب ”نشلخاط ىراتكلب شملرق ضنا

 [ ٠ دربك وجيرول ]

 . زروش ونود هركص ىو ؛وكروأ عسا

 و2 رول

 ودع نود 0-1 قو ى 2 : 'مراةسود ليك وس

1 3-0 
 : ىدتاكد مرلشيا ؛ مدع ل ردووب نى زسس : ؛ زك بردا



 3 ا
 سا 00 ا

 [15 رولا هك

 < ول ونايجارغ لاك ىرلفةلزوأ قةكشاف

 ّ ل وطرالاس

 ونايحا ع

 : قاحاص

 وني رالاس

0 

 تاع هكر وح ب 0 ىرص ريع هلل ول هديتعاس

 راسو ل و! ند ناقزرره

 والام

 ناحالوا ل ىراسج را ل 0 2

 اؤص ع كاك | 200 0 انوي ريطاسا 0

 ىيا 0 *+ةيزعارب ع نامز ىجيدلباي 0 ل ةرديسود ويعم

0 2« 

 ريوصت ىك ”لدويروجوا هياود ”شلشوق هنسسدب ع نيج ركوك
5 . 6 5 2 7 . 5 59 

 كداب رمي. عد »ع ا ك.سوبدو 0( كركم هد اروب ِّ رونلوا

 هنرعق ورو> دن د كاتتتعو نمسح 4 هدب ولوا قاع 0

 . ندا وأ تعواطد ند



 هه اخاه“ ىهشب «هدرب ىصكيا

3 

 هن هناود نالوا ندناس راغاه وب ! اكسقاب اكب

 ؟ رويليوس

0 

 ل ىثر هدشل ىذدَد ' عاج قدا اك ههالا

 ق ولباس

 كنان ؛رووا هليسددايز ن 0 هير 3 الادوب

 هدانز ناس ناب 00 كيو رب 00

 < نيك نانا رط : عقلا منيب ىرلي راكشا لس

 ندب 2ك نودسأ رب هلي وا 3 مروج هك

 ندسكح ىقيدريدا وط هللا هراب قكيدتا صضا رهتسا

 'انيسج 'ىدلاه .مرتسا ىكيدشا مدراب هني دخل هدقع اشو

 نايا كك مكيدبد ؛مراود قباح * هكلب ؛ تيك ىرتا

 لثم برض ؟؛لو. ىبا القاض ىنا : ايف ىراوش ةكيرزوا

 ا نماج و3 هددظفاح هوق هلد ىنسورادا

 ا

 كا اياب رب نب 0 هول حاط رك |١ ؛هلتءالس

 ا . راقيد 1 .٠ ندر ع ' كج هدب



 ىردات كيال و 56

 ا هنئو 1 يغيداناق ككاو و ؛هديتلا عاكس

 ل هلا قروب دبا ف دانضق هتامز وا هد زان وا تفاسوا

 . ىدبا ةهركص ندهلبوا لوا هئش ترد

 قولياش

 قراوه : اهيتسح “ةهلكد ب ؟ نإ دي كام[ ف

 قش كراخل ودود لتواو ىرك ا ؟كرللؤاد' اق هبا

 ىني رالاد و نايتسرخ ىلةروص للاوو «تقو ككيدتشا

 ىمدقاق وس هددت كالاهرط هرهرحب هن ؛نوا كعا ريس

 00 رافد رد فوا روك ىكشاب هكلفلع

 ىسنل ور وك كراعلالاد وب زمسوز) : تروا  مزتسا كود

 تاع صحا ناهيك هم وأ ىلاهع ؛ىدح مب

 ىكع هدراشُط هلو و هكدر دنا مسق 0007 ىماصع

 نس 'نيعاح عا . كج 5 نال : مر ويك-] 6

 0 00 ندن

 كراش

 هنن راك ديد كنوا ا اخ ا مدخقأ ه مرديك توا

 قس 0 تاتعللا مرعب هذلاج ره ان روك ىف رب « نيكد

 روك نايدس رخسرب
 [.ناقيح تولسنال ]

 رانعم ماطرب ندةسماناق نورب نالوثالك ١ هد راتوا [؟]

 سررت جارذط»ا
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 ب ا ا

 قولياش

 :مراراةخانآ كس 2 وعد هك هدوراشيط “اعمسح

 ؛رايدعا توعد نورا دوس ؟ ماروددبك نودع 0

 هل ضم كلنايتدرخ فزت قا“ رروسدلا هلا

 *اةدهسح مزور: عر وه دمك هللا نإلا *نوا قعوط

 ىشراك هعج ا ؛مرويفروق هعمل ب : تيا تقد هعوأا

 ىرالروط هراب هدعابؤر دلو هكزو> “راو تءيصم رب

 ٍ مدروك

 تر

 رك هوو مدنقا 2 ؛ مدنقا ؛مردلا اجر

 . ند رطل
1 !1 - 
 065 وفا

 كر ول >2 مودل وس نإ ؛رايدت اق افنا ره

 ها أيس 0 3 رس 1 زك هسر ديكن كل ل

 7 نمعو ا 1 22 ىسمرأب ىدودرا '”ريلكنا

 3 لح 0 ىحن د زد نوا تس دارا كابا ل ىلإ 3

 *لزاهود ” 0 نط راو ردقوا ب ىدبا قفاداضق ةنسا را رازاب ايل اق اب

 هدنرزوأ كك رن َى ود 2ك 5 ىدبل قؤوصو ىل راق

 انك 0 0 رياكنا هنوكوا ىبد كياس ول ٠ ىدلوا عا ندقوو د

 ارد راتقد 6 ىلا ريا رازإب



 ىرجأ كيدنو 55

 0 2 ا ل

 81 اع كقول اا

 . رارريك_تولسال هلك ليات

0 

 قرف ا تلاد د ابعاد هلو وليام راشخا 0

 * كس نمهءالر وخ تف وبوأ كا[ ررعاح ] ! اهيسج

 تواسنال

00 

 .مدعد نب ؟ ىدد اح ملك اكس

 كول

 أ : دربك افيد 1 . زد رادراط تووره

5 
 اهم ميدح

 د ىف ركيد عاج



 جاما 6 ىحند رد 0 ىجكيي|

 وحر ول

 هلكنوا ؛ةيدتاو كنونا>ارع هركص تءاسرب يب

4 8 

 و 0

 . زرياك 'العا كب
 ا 7 راراقيح ويب لاه دابا هئيرالاس

 ون ايحا رع

 يريد قد اهرزوح لولا تاوتاكم

 رول

  هراميج لصت نديوا كتمأناب : مهل وس سه اكس

 عيا هاب محا ؛قحفلا رهو ؛نيتلا ردقه ربارب ؛ عج

 .شمريو تام واعد اك, هدئةحرلت ون ءراو رراكةهدخ للصت

 كنب زو لؤوك-“ ةمسسلوا كويست انتج فول ىسانان

 كازو 5و تصمد هدتفورب 0-0 2 و2 رطاخ

 كقولياش راك م قع هيعثالوط 2 طع رلقانا

 نكرورو 6 نا رارب .٠ هدلا دع هنا ىغيدلوا 8

 . كجهكح هلعشد اكب اتيسج لزوك ؛وقوا ىنوش
 ا راقيح ]



 ىرجات كيدنو 34

 ا

 وجئرول

 هدلا نازاي ؛ردلزوك كب ةتيتح : مر وباط ىب ىزا

 . ردضاس اهد نددغاك ناليزاي هنرزوا

 ونايحارع

 . رد هما هذيلا

 تولستال

 . حدتقا ك5 زك هزعاسم

 .ه وعد هنب وأ كمدنوأ ب هناك ماسك ىصدنوا كا

 0 ار لا و مالا
 قفولعم# | : ىداه ؟ هلي وس هداهت مووا ا

 ؟ زك_ربعجهنال رضا هيدعلكا ماشقاوب .رليدتفا ت [ :راقيج

 . مدل و ؛ كح هكح هلعم رب نب

 وحرالاس

 مروجديك ىدعت نإ زسده ؛توأ

 ان وت هدي زيف ل



 6و ا يك

 أيس 0

 ا .٠ قاف و هك دو

 ٠ رارريك ودنالاسو ونيرالاس ؛ وك رول 'ونايجارع

 وعشر وأ

 قرع هدوا مزب ' زرديككح ققو كيع 2 تاو

 زردا تدوع ردو هةعاسرب رود

 ونايجا ع

 .:قو ره رصات رد

5 

 . كدَعا ىدرقال نوا رلكج هكح هلءثم

 ا

 0 . ىدروأوا هدناو ىثره ىدهلوا وا ؛انفوا

 ا رواوا ىنا اهد م زاو ؛هسريلاق كب

 ورول

 تا قكيا نو نماعال رسضاح «ترد تعاس اهد

 نود توابسن الا[: رتل هلب وتلكم رب توليسشال

ٍ 2 



 ىرجات كيدنو 05,

 ”د002 2390 كفاطسار كرون لي وك هدس ركفق»

 ؛نيسربو هيد مقا دس فنا 7 0 زارب قنراد

 ككيدنفا ىك “ندزارب 'تواسنال ؛ ؛ ره . هتودر اكس هتشا

 ىبو:كم - ا هرولا 1 00 ل ةأسم

 : نوسلو م يدش 0 ريو هل 0

 ١ 3 .٠ سمر ؟- 0 كمانان رك ىدردال هلكتس

 تكا

 اك ان نافآ ندم روك  ؟ قدالراعخا :ةعالا

 عدس ثةديودلا هو الع نادك رحرب 00 مل ردا كا

 ركل مدددربو رارو ندف وح 5 ”ىدداوأ ضاع رف

 5 ىرلشاب را هجمهنا ود وش ! قدال راعكا ههللا

 ا : راقيح 1 | وهدا 'رودريدتا نئاغ ىمعراسج

 قيس

 ىبجو_>+ كمايان ؛هاونا .٠ تاواحكسمالا ىلإ هدرا

 ناكل ! هانك لوب هن نوح مب 'قعانوا نونا معيدلوا

 وأ هدم فس نق رب شدوا لا 5 ٌكنوا ردق هن ره

 هسرابوط ىكدعو رك | 'ودرول هآ . ميد هدتعيسط هك 5 1 00 هدمونشم
 ل هد ل اولا نأيدس رخ 'مروأو روق ندّتذا وس

 ١
 | ٠ راقيد 1 .٠ مروأوا كد>+وز

 فيد



 /6١ املا ي>وا : هدارن ىدخ"

 . زروروك ىزككجهدبا تكرح لصن ىلهقان قب

 3 وناي> اع

 هملداهن ههكوب : مجدا هععتيك ههكوب اما قوي
 .نكسحفملا هلا قوحف ل1

 ويب اساب

 رورم.م هدايز كن سكعلاب ؛رواوا ريغآ كب وا ؛ريخ
 : دم ورز كيلكا نمرلةسود اريز ؛مزتسا ىزرتو

 . راو مشيا زارب ؛قدالراعا ههللا كليدعت قل

 ونايجارع

 0 ؛ كج هديك هكمر وك ,نيردعشإ هليا 00-0 هدب

 59 رثراقيح 1 : رز ةر وك رياك هدئاكع ماسق

 اشاع حا

 [ ة ةطورار هداسدناح كترالاس |

 ٠ رارريك تولسنال هلبا اةيسج

00 

 ضوا : رويليهيص ماج هكغادقا رب هلي وب قيوا كماياب



 مر كدي 65

 وناي>اىع

 ركج هاك هك وأب هدكأرب هأكزسس : زكسلماعا در

00 

 نع ؛وايحارع ؛ دلك د نكل رف 0 هلك 6

 رلنو تت «رويتلاو َْك 0 3 تكس رمد كَ ٌكساف كب

 ةرد رةضاخ 0 روصو هد زم رظن 'ققاوم كب اكس

 رادعدرب ىددشس كنجا :م ”مردنأ 6 ؛رريس وك ىغيدلوا

 'هلكك رح ْرمدنأَت «كركفوا هكان ؛تلفيفخ هلبالادتعا رح

 .نيسم ريدا بناغ ىئرزدنما كرد ريثأت عءاوس هدرب مكيدتك

 ونايحارع

 '* مهسزل وا لودر 7 : نيلكيد 06 ؛ وتانساب روواس

 نيم قكيارب هرص هرآ ق1 ؛بودبا ىدرقال هلوطعل
 ؛مدسزعشاط نامل اعدرب هدعت+ قردقاب هرب ؛مهسزعا|

 قردو ُْط هل روصو ىندعنأُت ا قكيدل دا ا اعد 8

 ؛لصاخلا ؛ :مهسزعد نيم هلرازو 1 ' عانق حرر

 ىروطزب ردك نىدح م كتر ديك 1 قدك

 هما رتجاصسأ م وش نوت ا ناث دنأ تداع ةيدنكا

 . نيَعا تدنما هه اكب قئرآ هدزس ؛مهسزللا تياعر



 هه اناع لا كاكاو ىلا ١

 وب اساب

 ؟تيا تقد اكوش ء؛ودرابولل موزونف “مرشدا احر

 «ةركص نك دنا عيزوت هرب ىلري ؟هاليرلا قران ودم

 تياعر هدانز كا ؛ماشق او اريز 'لك ىركح هللا ىلع

 قباح ؛مرو-_مربو تقايض ؛هرزوا قلوا متداع مي

 : ىداه ؛لوا

 ودراب ودل

 مرد ارح كتقد لات ىلا
 ا . رربك وايحارع 1

 ونايحارع
 ِ؟ 7-2 كدتوا

 ود راب ود

 : روش رك ؛مدتقا م

 أ 3 راقيح ودراب ود 1

ونايحا ع
 

 ؛ ويباساب 00--

 وي اساب

 ! وايحارغ

 ونايحنا ىع

1 ٠. 

 وين انا



 رد تاردتو 6

 توادنال

 رب هش # : ريسخ «مهلوب شاارب نب :  اياب ؛لهديك
 [ قردقاب هنا كنجوآ ] ؛ىكي -. قو ملد هدمزغا تقو

 ا ا هئةحالوا نيك دز كيذا هل هدايلاتنا 1

 ندوب ردا زدعو 2 0 نايدا هئشرزوا

 تاير 5ك هداروب * ءدناه ا1] كك '“هسراو جوار ىلا

 ندملوعوب هركيوا :هدلاحوا :ردمونرب ها نوحنا مدار

 2كم هكا تكعاتيح ا ل ىولر ؛قلتر وك

 دك 31 ردراف رش ”قووا كنارات وت ؛ [«زن ىو

 ا رديرف ب با ةروكهنعو قد “ هسنداق 7 لاقا

 مهلا كا ندق واداش ود هد سهل ل ؟ انأب 8

 م00 ]راح يباع راعخا هل ولك الو

 * درب كمل » مرور ىشر هد 0 ىسعاشا كرا ع اى

 ا ا دكا ارك ناقتسا قرذقاب كا كح وا هد لح راوا

 . ردد رع هرليلاذ

 نطل ني رك رثق ىايص ع اورج وانا“ دلافت لودصأ ,[*]

 .٠ رديت

 .٠ هناوص اع ريبعلا صوص هبودافأ نك كححاودزا [خ]



 ثري اننا ىلا : هدب ىجتتأ :

 وي اساب

 ؟ زكسرويتسا هن ؛نيسليوس نكير لدب هزكيكيا

 كا

 ٠ مدنقأ “«كعا هت 2# ه مس

 وبوغ :

 . مدنوأ و هديسأت َكَنِبا

 وجاساب

 ؛ كدتفا : كدئارق :ئاغدتسا : «مريناظ ىلا كن شان

 '”ىدردتا قي قس * كده ىدارقال نوكو هقواياش

 زب زيف هللؤن ؛ تواكلا كرا قتمدخ '"كناكرزا

 . هس ريب هلوا 0 قأوا راك مدخ هىودا زليصا

 تراسل

 هدوا 1 اا ةهئوطأ ا تا سس ؛ ردعباطم

 . يككت رد

 ١ ود اسأب

 ندكذ فا قس 0-0 هلكلعوا' *انان : كيد ىا

 كود أ هئعاسا ز م 8 هديوأ حرب ها نذا

 نيعا رودذ5 3 نرو هسا نا ندتككش نلهاكفرآ



 ى رجا كيدنو تكي

 تلمع د

 وبوغ

 تمرح ضرع هاركتلاضأ تك ىسدتك هليسدنوأ

 : لرداكد ققاوم.ةنتررنر [ زر

 تولسنال

 ىنغيدلوا راس اثر دك ىدلوا بلس «ندن يدا هل داعم

 ىقجهنالك | هل عدقت ه ويد ه زرعس كفرت ؛ كيدتا ديمأ

1 

 وبوغ

 حلو يدور كعا مده هزكملاع تاذ هدارو

 ؛دك وش ماجرو ؛راو ميج رك وك >ذجرب
 توادنال

 - ةداقأ كراشخا ىلس ومان وس “اعدغنا ؛ىرس دك انهد

 ا نوما م “هرزوأ ىقجهلوازكتاود مولعم ند.س

 رون ردق ةنره ؛هدمدسرومد هللوا ردق ةيره ؛ردعأ

 ١ ردمردل مدا ريع « هيقام 2 5 ةفر عا



 ها اثنا ىصتكيا *اءدرب ىضتليا

 وداسأب
 هكا كع هل “لعا هلع هللوا نكل ؛ ركسرتا

 ناغرد هدهيونايجارغ ريو هغلجاب قىسدسلا كرلواشو ا

 ٠ تيا اجر ىنسلوب قب بولك
 أ .٠ 0 قاسوارب 1

 تولسنال

 . اياب ' اكوا
 وبوغ

 ا ماد 8-

 وبوغ

 ا ؛قدوح ريقو رب 'لعوا هتشا .*مدتقا

 تواسنال

 ارك ؛ىئاشنؤا كةولباش ةيكمز «لكد ىدوح

 . مدنقأ “روي كك اعرتا نك مع كمردب

 وبوغ

 ةلشضد”زودعا كعا تمدخ *زاو ىءدنطرب انف '“ةدنقا

5 



 6 كيدنو 6

 - 1 .ءحل
 بناوندسوا 3

 ؛روبازوا دج 1ع معوربوو كتايود لا هللوا

 ىرعم : هدنعورب ود «ناعز ركيدر 0 هعود كوص دك ميما

 عدا ىو 0-5 نالوا هدمزوب

39 

 ؟ 2521 لكي ةلكفتما! كسشعتكد ردق هن ؛ىدنفا

 5 00 2 ؟ددريتكا ةندضرب اكوا كسرويش

 مدربو رارو هءجأف هك مادأه ء وع نعل ؛حلعا ؛العا

 مدخقا ؛ مج هيمهلوا تحار هحبسالفازوا مدا جافرب قئرا

 نو قعكا دق ١ ضلع 6و! ردراكدك كب

 هل رك رلةمرب ؛مرويأوا ندعلجلا 0 ريو يارب

 نوم هزككيدلك ء اياب ..زكسريلم هباص ىبردغروباف نوت

 قاشوا ىب هددهح رد 0 ع ؛ ىزك هده ؛مدلوا

 هرزوا كمريو هيىدنفا رب هدئماب وباساب 'نريو ىندسلا

 ارق ةيمايق ؛مهسزتا مدت 5ك وا 0 ؛نربو تك

 هارو هدير كح هتثا ! رمال اي مج هجاو

 تعدخ هقولياش اهد تقو قوح : انأب اكوا . © رويلك

 : مرواوا ىدوه هدأ *مدسر كبأ

 ا را 0 هلع اون 0 اهدو درا ودل ا



006 0 : 4 : . 
 3 اثيامإ نصكيا : “هدرا يصل: 0

 رهاتظ#ث ويح ؛هدنك ودفقض «نكل ؛ريلاث لزخوأ كندا

 . روأوا

 وو

 مغوا نس هك ميما نب ؛ْركةلاق ؛مردا اجر *ىدنفا
 . وكنظطد تفر

 توادنال

 ' ملديعأ كلهزه وك هنسدجةنا ود هدا وب *مردلا اجر

 :ةكئموحخ ىلاوأ *كزس ن ؟نيناناطد اكن را ا

 . متواسنال ؛ زكيدالوا هديرلبا 'رزكلغوا ىدعت

 وب وع

 . مر ويمهنانا ءزكغيدلوا مغ 0

 تولش

 ؛ىيغاشوا كقولياش *نب زكلا. : مرويل#ب ىلكجدد هلا

 . ميما هن+يدل وا مهدلاو كن ىعرام 0 ؛مواسنال

53 

 ؛ كوست واسال "نس 0 ردت ضخ راق ل ا

 !نوسلوا انثو دج ههللا . كسماف *متا مب هكدردلا مسق

 ناكساط قارعيط مح ؛مدك هكح | راو كارا هدلخل

 . شع ىو 'ردق ىغوريو5 كتلبود ماويح
 2م



7 

 0 2 ' 6-3 كيدبو 58

 وب وغ

 70 هلاكي «منوتساب هدمت رامتخا قجوح ! نيسنك رسما هللا

 : . ىرخلا مهاك دانتسا

 توليسشال

 هغلريص ؛هن وتساب هي د هناك دوخاب ؛ةهبوص نب

 ؟ ايان «زكسمر ويئاط يتب ؟ مت رزكي

9 

 احر ل فدكما 5 ير وديع رعت | هاوبا

 ىبودايح [ ! نوسلوا داش كوز ] مغوا “نيلي وس ؛مردلا

 كك

 تولينال

 ؟ ايان ؛ زكسم 3 ويعاط 0

 وبْوع

 . مرويعاط ؛*ردفيعض مززوك ؛مدنفا ! هآ

 تولسنال

 - نمديباط يتب ؛هدهسلوا زكيرازوك *؛ىس ىغوط ريخ
 ؛رابتخا «ىكب .ريناطيدالواىدنك ردي رب ىللدع . زكيد

 تقيفح ؛نيدبا امد اكب : ميهريو ثداو> هزم. ندزكلغوا



 5/ شام ىصكيا ؟.درب ىصكيا

 وبوعغ

 .٠ رديلعوا تكي ريعد رب 2 مدنا 04 شقق

 كب ؛ ليس ومان 0 هدم هسر ويلي وس سس وا ردك هن ره ىسايأب

 اوززا قماشي اهد نش قوح هق> بانج “و ريعو هدايز
 . ردمدأرب هدي

 تواسن ال

 ىدشتلا مك نب : نودباؤا هسزتسا هن ىسانا# ا
 .:زروددلا تحك ند

 وبوغ

 كا هحوصقوو ندر ا كتل اك تاذ

 : مدنقأ

 تاولش ال

 مك رطل ةماوسسا ؛نانتحا: "مرد
 ؟ نكسر ويبدا تح نيد واتف ١

 ىئ

2 

 ..نديواسن ال ل نكن

 تو

 ىىدنفا تولسنال ؛أباب . ىدتفا تواسنال “هللا هللا

 ةقيقح حل ء ايوب ملاظ.# مدآ منك اوياز»:أ نيلئوس قرأ
 ردشرعبج هوك *ىسدَصَف كزوس ؛دوخات ؛ردشأوا



 رد كي دن و 5-6

 كرا

 «فيعض ىراز وك «مانان ! 6ك ناعا: [ هنندنك ىئدتك]

 هير رب ىيدنك ٠١ رويعاط ىب ؛ ند ثغيدلوا فيعض كب

 : مودا

9 

0 
 نديك ند وأ كق واياش 'مردلا احر ؛مدآ مح ىدففا

 ّ رديسكن اه لو

 تولسنال

 لآ 0 ؛ هدك_ مرد كليا رك هزكفرط عاص

 0 قكسربد كليا : نكياص هل وص ةةادكس رد نيه

2 

 .٠ نيا ردق هنبوا

5 

 هدنمات تولسنال هدنناب . لكشم كب ىسللوب هللا ملع

 ؟ىقوب راو * زكسم ريا هريو ريخ اكب ؛رديمراو ىسارب

 تورس

 | دك ينك ] ؟زكسزاودد ىعولسنالا ئدنفا خل

 محك 8 لا ىن وص * ندا راض كد ىدمعت

 ا زكسر ويبد ىوعواسنال 0 0



 :ه اشاعه ىصكيا ؟ءدرب ىصتكيا

 « ! ىدباه » . رويدبنا ما ىئماليوط ىبايشا ناطيش

 ؛لآ تراسج ! هئكشع هللا » هكرودذ ناطيش وود
 :هل روببد هناريدم كب «قراديص ىكرو *مادجو 6» . مياق

 دوخاب ؛كمدا ىل سومان رب نس ”ت واسال مسود ىلس ومان 2

 اعفاوأ-- ك.سلغوا كني داق ىلس ومانرب ىس عوط اهد

  ؛ىدئاط ىرليش ضعب ؛ىدراو روزرآ ضعب هدمايا
 ناظر 65 عادل تن ولعت ال9 هكر ومد ءادجو قى

 ؛هدش :رودد « هعادلك » مادجو .رومد « ميا 2

 كاد هدكتم ؟ناطيس خدش ردا تاس مادج و

 لنا ل ودل مكيدتيا تعاطا هعادجو : مرودد ردها

 فرص نروظعت 'ناطيش عونرب [ ! نيشاوفع ىبروصق

 مج *< :مجملا ربارب هلمدنفا *نالوا ناطيش تاذلاب «رظن

 يدب نايهيو ؟رديمادتك ان: كباطيش راك هلح قواياش

 عونرب ؛ندنكيدتبا تحصن ينام ربارب ةلقولياش "ىذا

 ىوععصل تسود اكب ناطيش : ردبادجحو ىقحو “ترش

 ؛ردعتأب هك ىحا مرهك وا ؛ سلب | ' مج هيحاف :رويرو

 : ممجهجاق
 ا ٠ زريك ؟هلتس 2 هدلا ءووغ راتخا

 وب وع

 :مردلا اجر ء“مروءليوس هزمس دا '*ىدنفا
 ؟ رديسكناه لو نديك هنيوا كقواياش



 ىرجات كيدنو 33

 ايشروب

 ىزكملابط,. هركض, ندكع ؛ ىلعك. ةاسساك ادبنشا
 0 ا . زكسرالقو

8 

 أ دوتعاس «ىراستخكا  كرلتناه قا نس ! لايقا ل:

 11 . كليك هدا ىزيسم

 [ قاقوسرب هدكيدنو ]

 [ 5 و تا

 تولسنال

 وير 5 0 ا و ؛ ةقعمريتتخعاو ند | كل 0 ءاوح 2

 تفاولكسكالا أ دوخي 2 6« 'ووع ىنأ دوخاب "تواصل

 اوغا هد « اق ؛ريدلاف ئيرلقابآ «ناللوؤ ىئيرزرد «وبوغ

 روايبسح ٠ داوم 0 دعا رارق ناتراسح ؛ دجلأق :ووع



 2 اشم ىحترب هدر نمكتا

 روك *هللروصوا ههش ]1١[ ؛رولوا ىبولغم كتغاشوا .

 هنازق كنايملوا قبال ردق مني هكلب ,كردبا تيعبت همعلاط

 . مرولوا ندمردك «؛هدردبا بئاغ كحل

 اين روب

 دوخاب * ىلءاغا باتا مجهاي : زكسلكاب هزكعلاط

 ندجاودزا هنيداق رب يم هديرليا ؛ندادتا ؛زكهسردا

 نيَعا هلع 'نوخا كنوا'؛ىلغا نيع هزككج هبعيا تك

 : كيوشود هما

- 

 ا

 سصم "هللا 6« ٌريييورت » ؟ىراكدتيا داتا دوبعم شاي كرا انوي ميدق

 دلو كك ندلحس © سوااد 2 نانلوب ندتتسال الس قر

 قوجرب هليا نالسرآ رب ”بواوا ىلتوق كي ىسدنك . ىديا ىرانز
 ىئراكتمدخ ©" ساكلا9 . ئدفعلا'فلت(0)"رردرا للكل

 ”ىلموكر شمران ه دلك نالوا شعحا لوح مرهز كددزا ىف

 را ميم هدل وك ره و 100-5 هنيس دنقأ بو ريتك “ كر دياع

 ندنريبعت « ىبولغم كنغاشوا لوكره » كرعاش . رددغا تافو

 . وب ىدص#م



 ىرجانأ كيردنو 5

 ايشروب

 نسر كيروك رك.ابرب نكلاب مك رح هدناخنا

 هعرق نالون وو هيعلاط هّمشب ندو ؛ردلكد ريوعم اهتفد

 ركا «نكل 2! نويل ٠١ ندنبا نفح كا باضنا ىك ركيدتسا

 بك ولا راسا يب “ هيصولاب ؛ةغلوا ىمدهحور

 كم راك در وكح 0 ”ىذد هيلوا شم الغاب هاف

 زكيدردا كب رد 0 هدانز كل ىهاينشا *هدنملا

 عا

 3 و ىمملاط ”مردا احر ؛هسلادلوا ؟ مردا 00 ل :

 ع 0 0 3 5 نوحلا

 00 نامانأب وس م ندا و سفري - -0 *نربدلوا

 كلا ت1 هلع زا * عر رشا معشر ئدلزئوك زود كلا

 كشرانا ىيراورواب ىلا ؛مردبا هيلغ هتكروي عيجت

 اوشا قلوأ لئان هريس “ عاج «تاوا “ مرزييا ندسسدمع

 ؛نكل ؛مردا را ل سس 10 هدئسش راق راكش

 هذا لونا سكن اه سال هبا لوكا ره ! تايه

 كوب كا ؛هسرارات١ راز نو<ا:قمالك 1 ئيرلقدتلوا



 55 0 ا 0 ىلا

 كفرا عاب 'غيدعوط هدنراوج *غيدلوا وشموق

 ىيرازؤ# قلعم ٠ ردييمابل راكتمدخ رب 9 رارقت :هليقاريثأ

 هدلاعت ىاهتم ؛ ىكدلم هشرا هلبا جوك ]١[ كوب هق

 ىجاق كنتوا «نيدريتك ضلنوككللا ةكرامذا نك هدوخو

 ؛نوحاقمالك 1 ىئغيدلوا ىزمرق هدانز اهدىييكع هسقؤ

 هزس [؟) ٠ مها رايكح ريج هزكف رش هدزمرزوا

 نو لأ تيه دف زككيدر وك هدنب ؛ ؛ اخ ؛ رزان

 ءاز كلم ؛مردلا مسق هنرزوامبحم ؛ىدنوقر وق ىرلنالوا

 : رليدستا هقالغ اكوا يَرلرَح نالوا راظنا نلاج د0

 هكركم ؛ملوا لئات تقو رب مد هكءردشكجد ىنكنر
 ليكوبسس « هلاوا  ناونيحاكاعا ساس ئنكتلا

 : مدخلا رق

 ”راعلوا دع ىو ويعد انِط هح رلدا وب ىسا )»ع سس اون دق 2 ١[

 4 دنلوب 0 8 0 ىصاقأ لع 5 5 ردعسا ناليربو 3 ) نولوبآ ١

| 

 شيا عيبا هج سه كنوا ترارح *ندنغي

 وو ثتراس> كنو ١ قملوا ىنسرد ىباَف كيمدآرب هدراناهزوا [؟)

 كا نشك ارم. نوخحناةكحوأ ىدووتلوا دع لكلا 80 00

 اعر ا ىغيد اوأ قى كنناق رو كغا تبل لف هنعاوش “دارو

 "ليغ شهرؤتلوا ضاي ىكد ودل ابوك ىباَك كارلن الأ نيسيحت .روجديا

 ارد“ (ةايراوح ىلدؤّس )' هليقترط- بانك ه هرلقاَقْو وو" رلي )انو روآ
- 



 ىرخان كيدلو 5

 ونينااي

 : موس هدكلرب هليك روت قاجنرب ىئررزوتم لزاوك

 ويوتنا

 مرايك *قوب ىشرب قجهقروق هدنوب ؛ملهديك ىدباه
 رول و1 صا كل وأ ىار ندتدم

 أ . رينايق هدرب ا : راراةيح أ

 هدرب ىبخكيا

 انشاك ى نر

 [ . هطوارب هدنوا كنايشروب . تنوب ]

 ا . رينااح كل هيمود

 اسير ءايشروب و *ىك اح شك !رمه «ربارب هليعباوت ]

 نينا رك ىعباوو

 هيد و «نيشتع َر 33 انننق“ هارد ىف ر كع دلح



 8 ا محوا «هدرب ىحجنرب

 قواياش

 . ةعشل ئرافلاتف ىدتك ! رلنو و ماهاربا «ناها

 ىوش مردااجر !رودربو ههشاودط وتلا رار 07
 نالوا! ١ قيلت ؛هتسزعا هندأت هديبعم تّوو : نيلي وس

 ندنرزوا كمدآرب ؟ مَريناَر وَ هلكعتلا !نسافلا كطرد

 ىح دوخاي ؛رغص «نويوق هدرادقموا تا هريلرب نانل

 'نو#جلا قعازف ىتاهجوت “مرويليوس .٠ زعا ردق ىبا
 ؛العا كن ؛ةسردبا .لوسيق رك :.مروساب ىتلتسود رد

 *مردا اخرا هَقسَع زمكبس ود : قدالراعكا هللا ؛هسزكاأ

 ٠ نيعا ريع 2

 ودون

 ..مردبا اضما ىدنس “قولباش ترا

 قولياش

 ؛نيلكب هدنباب كنيررغ تال واهم نب نديك “هسنادل وا

 هديب 1 ريو ىزكنايلعل ةقياما هدهد كيس ىف وس

 نيعباح * ىله رطاخم ركل مهنال سضاح ىرهقود مهديك

 نامه هركص ؛ميهريدزك زوكرب هموا ؛ميدقارب هلقاشوا رب

 افلا : مرولوب ىرمس 'ريلك
 كو

 . ىدوم+ ىليكوس ؛لوا قباح



 ىرجا كيدنو 8

 قولياش

 هلغ : مكجه دبا تابنا قكرح هناراك_سومان وا هزس

 افت ةداوول _ ىكدبصم «ركلك هنيرر# تالواهه ربارب

 اوك ناوك نالف هززوا 3قلَوا نعلك | اضحم ؛زكيدا

 0 هب رب ىدعو زككيدتا نوحا هراب ردقوش ؛هدلحم

 لزوكوا ندنرب مكيدتسسا هانكت هوحو 'ةدلاج نككيذم

 هلو روق ندحروب كردنا هدعاسم هماعسكا هريلرب ندزكتا

 : نوسنلوا حرد هدمس هد 0

 ويوت ا

 هينوذملا عم ىدنس رب هلو ؛مب ىذار ”نووعخ ماعا

 : 2 شم راك طل ىدوم ؛ردنا اضف

 ا

 ماو وُس ؛ نكس ةج هيعاي ليسس رب هلن و نو مب

 . مردنا حجر ىملاو هل حجابتحا

 وين وتن أ

 ؟معا روصو هداقنأ ىمعادهعت ؛ ماج 'نيكروق “وأ هز

 يال ندساخمب ا كددم دنس هدا ) "ويلف هنا قكيا وش

 8 مرويلكب ا كتعق ىلذم زوهط كدنسوب ) «ردلوا



 7 اما عج واب هضرإ نحو

 وياوتن

 هليا هعد ؛مدروكوب هليوا هئاسسوأ *مدرد هلنوا اكس

 دربو 5 كوسرويربو ىنهراي وب اكب ٍ مدروأ هلنوا

 كنهدامرب نالوا ٍمّدع هديئباذ دح اريز ) ؛هبهرب و ىعي

 رب 2 قاتسود ا 0 ل ودرب هناسح 00

 00و ؛ربو م يدعو ( ©نعا جور 3

 [1] . ثتيسربليب هيلسأ ىسا زج ؛ةسر دن روصو

 قواياش

 قدرت راشد إ زكسر ويبدبا تددح هدلصن ن

 ىرلترامح _قككديشا راكب قمار ىركيح لي 0

 هد أرب نوب مهرأب ل عقد ىزكجاستحا ؛قعوتوا

 0 ىف ةساأ سس 5 مر ويدا رو كومماعسا ضْئاف

 . ردهناراكس ومان مفيلكت | 06

 ويوشا

 : 2 قلوا هنا راكس ومان هداعقاو

 لد *هراب ناهز ىنيداناو ةدنر راع ضئاف ا رابوا 0

 3 هدب كا ل تاناوي>و ىادغب هايوأ كل مقع هد

 ماقد ”ىنغي دنلوب تعيبط و تفاح "ىانم كنون هيلغ“ءاغ و 2 < ليم

 : ىديارد داوي دل
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 وبنت

 2035 موا ولع رو ةزتم «قواراش العا كب

 قولياش

 38 مهقنأ هدوتلاسر ' هعذد هحراكب را 'ةرتكفا

 هاريص لاك هراتو : زكيدتتيا تراقح اكب نوما مضُئاف

 أ كب . مدهربو تاود هفاسشل ندمردلاو ىزوفؤا

 روك وب هيرزوا تكموؤاص ىدوج ؛زكي ديد كوك “ملاط

 مالا ىك مكيدتسا ىللاوها دكا رلنو نوت كيد

 ٌثتولك,: نكس خانم اكب مكر ويلوو وك .ىدعت . ىدن ولا

 روي اللوق ىقاسلوب ؛نكسرويبد « زرتسا هراب ؛قواياش »

 كارك و دلل ىرتتو رب هملاهص ا

 يدا هعد هلْز كفانا 6 0 ربان هكيوك رب ناك هنكشا

 هراب هدكي وك رب 2 مهيد هنالك! اه“ كسر ودسا هراب

 جروب هقود كيب جوا كنكيوك نابوج ري ؟ ىرولوا
 كا يزعم هسؤوول ؟ ىبمدعد « 1 ع ىدصربو

 رب كهريد ؛فيفخ «هليزرط ريسا رب ؛قرهبالمالس هلتمرح

 د1 7 نارك ةنشرايحا“ مدا لز وك مب 5 هل

 رب هقشب ؛زكيدروا هميد اكب نوك نالف «زكيدروكوت
 كنتةيفطأ) تالماعم وش ن وش ؛ كن دد كب وك هدوعفد

 هزاب ردق وش هريس “هرزوا قملوا ىسراذك ركش ”هلباقف
 3 مهيد ىت 2٠ مروددا ضارفا



 مو اشانأ ىفحوا ' ؛ةدرإ حرب

 .قدروي كلا تحن ندوكيلاع تاذ ئرعت ؟ءرضإ 0000-7

 ويوشا

 ضارةتسا و ضارؤا هلضئاف ردق هنره نب ؛قولياش

 ؛نوا هوست ىسهلجاع تاجاشحا كتسودرب «هدمدسزعيا

 ئواديعم نكتب دحتسا [ هب ويتاساب ] :«مجمزإوا ىعداع

 ؟ ىبرويلي 2

 قولياش

 . هقود كب وأ ؛توا ؛توا

 ويوتا

 4 هللا هدعو هدأ جوا

 قولياس

 . زكيديد
 وج وش ا

5 
 كنآ : ردغلم ىقاك “ا 0 2 ؛ هود كب وأ

 هراك هدزارب ؛هلبا هدعو ىا وا ارابتعا ندنسكيا نوأ

 : ل هقان



 ىردحان كيددنو 5

 وي اساب
 هل

 . ويناوتن ! روينس

 قولياش

 "تيد راوص ف ص ه داصت [ هشيدتك ئدمكاد]

 011 كل ردنا رح هكت ود “مر وتدا :تؤفن ناد وش

 وب 2*قكدربو هراب دوا زسهتشزكح ؛ هلكلاد هداس رب

 *نو<ا يفيدلوأ بيس هن ودا كصقاف ةدكي ديو هلز وك

 *“مهسريلم هفاط هلكتح هركرب . رويملوا هدايز اهد مك رفن

 30 6 نا مريراعيج ىنا سجل كتموصخ ىسا

 لصف “قراقدنلاو دعت .كنغوطت :ندراجم '؟روس دنا ترق
 ضُئاف دش ربك < ف دفتما ؛ىنب ؛زوي دا ىلا هلرايذ

 اد 11١  رويللا زها عازف لالخ «ىيدد

 | نوسلاوأ 2 هم هلق *مهسر دبأ وقع ىرانو

 وياساب

 ٍ؟ نكسم رودديشنا قولياش

 قولياذ

 هكز وياك ههرطاخ «مدر وينو ثود ىبهلام رس نالاق

 : مجنساو اهلا ىئلبم 37 ىقلهفود كب وا همس
 . بل

 مدراب هل ؟قاريعو نيكنز ندم هل سو ؛:ناوكسلافا 0



 ب اسام' ىجصحوا هدب ىجيزب

 ىسهراف وص ءراو ىسمراف هرق : ردئاسشا هسا رزدفاط

 : مريسا كيد رلناصروو  'راو ىزمسرخ هرق راو

 - .٠ رايق 'زراكزور ؛ىرهرطاخم زكدإ د ؛هعشب ندوا
 كب جوا : ريلي هذبا هيدأت ويوتا 1 يقأم عم

 . مريئاص مريلب هلآ قيداس س: هقود

 وي اساب

 .تكسربلب هلا ورك دآوأ)

 قو

 نوجا رلكا عيينمإ ؛ حوشا ككل نيت مح

 هدا ىدرقإل هلا ريح ع لفوشوح كرك 0
 * م فرط

 وياساب

 : رك سر هك ربارب 8

 قولياش

 نيل هلك . نرحا قمالص كر وهوا لا

  اعم كو اهد ؛ مردبا ىد رذال ؛مرزك ؛مردنا شربو

 كعا تدابع ؛كيحبنا ؛كع 0 ؛ مرونل وب هديالم

 95 وا مك ُ ريخ هل ندوتلامر . يحس

 [ ٠١ رريك وينوتنا ]
5 



0 00 

 قولياش

 . ىكب - “قجهلوا ليفك وينوتنا

0 

 ؟ كسر دا قكلسا وش ؟ زكسمريلسة دنا تمدخ اكب

 ؟ زكسمرربو باوج
 قولياش :

 لاق هذ ونار “هيا هدذعو ا يوا “هود كب وا

 وي اساب

 ؟ ماو

 قولياش

 5: مدا كَ 01

 ويب اساب

 7 0 0 ىهتنش رب هئساطك

 نكل : مريس 0 ىغيدل وا ردتوم هنةندأ6 « هاكعد

 اان يور ال : تراجع نشايض رذ ىدانشستدا

 هدوةلامر ؟ةعشت ناد وأ ؛شمربو هنا ريك نوجا دنه قي رايد

 هقاسشل قازوا ندا «هدهزتلكنا داع اه هدا

 *ىمدحراب هد رليك قا ٠ شمراو ىرليك هدهدررب



 مسا اثنا محو ور ا

 ؛هسكلامه هنكنر ناطيشرب ' ربارب هليزهصاخ ىلورب ءركا

 نوم هدايز اهد هسايوس نيراهاتك اكب هقحالا ى

 لايعتسا « هدنس [ هغاشوا ] .  اسيرب ؛ىداه .٠ مرولوا

 .رويلاح ىركيد 'نكرابأت ىبويق اعر هقشاعرب زب - . تيأ

 ] راراقيح ٠ [

 ا 0

 | ٠ ناديهرب هدكيدنو ]
 ٠ رارريك قولياش هلبا وياساب

 قالياش

 .٠ العا كن تكا “هقود كيب جوا

1 

 . هللا هدعو ىا وا '*مدتقا “توا

 قولياش

 ويب اساب

 . قجهلوا ليفك وينوتنا «ىك مكيدد هزمس



 ىرجات كيبدنو 2

 روكا ليصخغ 6 “ربارب هللا اررفنوم ود ىرزام

 ؟ ىديدلك ىلكي ديو رب 00 روسجح

 اين روب

 . ىدهلوا ا 'مردلا 0 ؛ وياسأب : توا ؛توا

 5 َر

 كرامدآ ىكيدروك كمرازوك سم « ماج ؛مجت*<
 .٠ ردوا نالوا قبال هدأنز لا هب هج وز لزوكرب ؛هدنوملا

 هك رويلك :همرطا> اذكح . مروالرطاخ ىنا كب

 ؛ واهب ا . ررك اتوا 7 20 1 ا رداناش ةكيراخدل

 ؟ ريخ هب

0 

 ؛نوحنا لاصحعسا 2 تراك *ىنجا تر

 1 «ندديعتلا ةدسيعر خ ريك ءاخ ؛روبارآ ىزس
 ماشقاوب ع ىسدلا كرزوحد 0

 ٠ قجهنلوب هداروب
 م

 قوي هلدءلق روضح مكيدتا عيشت قيدرد ركيد
 : مدرولوا نوم كب ندددورو مد ةلوب هدأ لاععإ



 4 لصف ىدتكي| 0 50 ىو

 ل

 قددق رط ركيرذ سس ؛هدوأ : رليدلي وس ىيرارارو اك

 “نالوا ترادبع ندكعا تاتا ىراقدنصو 'نالوزق

 نداروب نوتيسس ؛هتدملوا ىطار هئسدهعش ناطر

 .٠ ردكماعا ريما قىزسس اهدرب ؛كراكح

 اين روب

 كمردي هك ركم *جفلوا قرهلوا 1 سس اك] هنايد

 حجاودزا وش .٠ رادلو ا لكان كب هديروص قدا نييعل

 : مك ونه ََك هنن راكدليب هبوتشود ردقوب كنب رراك_سوه

 هللا '”مويعا اعد ةدلوا بئاغ هك ”قول ىسارب هديرا#ا

 إ نيسلب ا بدصنت راح ايس ك ريح و لاح هك

 م ر

 ؛هناروب ا عاص نكي دب : زكسسم :مالرطاخ

 هرلني داق نرياوريخ ندلابة:سا هد هعدق نورق » اللبيس 20 [1]

 كرا لاكا 0 ىج-بط ٌِ 5 راما 1 رانو يوك 3

 ِ شدرأل ريلاق 0 5 قوح كب "توق تافو

 ؟ردير هد ويعم 0ك ديص ك رايات و ىسا »ع هنامد 2 (؟]

 ا ردا هظفذاحم :ةدلاح ىنيداوا ا ةناهم اه ل



 ىرجاب" كندنو ا

 ايم روب

 “شوا مانثق ١ : انذّكب «كقو ىقيدلوا با «نيلحابص

 “تو ئجيدلوا ١ كب .«اتنن5 اهد' “ ةديستلا»ب شسودوس

 زارب ندناوي> «نامز_ئئيدلوا انذ كب ؛انف زارب ندناسنا

 ؛هسلك هدسصم رب اكب ؛قسزاح كتلوروق ندوا ٠ ىنا

 3 مهدنظ مرولو

 اسير

 قكيدتا تباصا هددغدنص واوط ؛هديوريك هيدعرق

 22 رك ةيردلاب عاما ندلعأت ةكنوأ هدلاح

 در ردوا 0 ىثراف هننادارا

2-22 

 *ندنسوقر و5 زرشود هيسصم هداعلا قوذ وش

 ىنارش ندر هشش كوي رب هلتئترزوا كغدنص ئفوا

 رب هللوب * هدروناوب هدرا ناطيش رك ا اريز ؛كسلعوق
 ندتكحمدا.تاضنا ىوا ءهسزرولوا ”تديراغط» هدششت

 .مجاججاودزا هلركن وسرب «مرباي ىيشره هدملاع ءاسيرت .مميما

 و 207 هنو رياك ا يبو ود ارب واب 0 كرييسكش ١

 4 04 5 : عر 1 00000 ٠

 و دكني تايون © يدل! لمان ةلم اش ( ىعاب ئيد ( هداروا

 3( زلال روت لالا دما ت ةده را وأ 11

 . رويثسأ كيا ضب رعد فده ىبيرلةثاع



 ا لصق سخبلا وو تك

 هليسهحول مسر رب زساد ! قزاي نكل 2 ردت ا

 ءموديازط 1 نت يع هد ]١[ رسمنا ك١ مك

 ىهالك *نددساارق ىيراارو> *ندايلاتا ئسوهسالا

 .. شملا ندزب ره هدّيش رلتداع “ندايناملا

 ايس 2

 نيع هد هكا هداعا تدو يغيدلوأ ردتعم *شع تاقوط رب

 هعشن يغارازاب ؛قرداوا نا 2 *مريناص : شعا

 اسي رت

 ؟زيكسر واوب لصن ىناملآاميتك «ىنكي كنتنوق اينوسفاس

 ىلع 5 ركنا منك تدك يشك در كي 1

 8-1 دقشا نددح ريلكنا ؟فولوا لفاغ ند ول 300 «رثك الأ

 ٠ روييديا 5 ضإ رعد هرطدو هد د ىد رز اناا 0

 , هيراحم نالوا هلزانريلكنا *هدرلخ ران وا 'هلكنوب عاش [؟9]

 نانلوادعو دوخاب و 0 نِدنق رط رازمسمن ارق هرلياايح وقسأ 5

 .٠ روهليا فا هراتنواعد



 ىرجات كيدنو د

6 

 ؟زكسريد هن هدنقح نوبوأ ويسوم *ىرويتس زمسئارف

0-0 

 1 ل مهيد ناسنا هدنب ؛شمعارب هللا

 ندنككتفري ىلوبان ! ميه.اب هن ! وا نكل ؛مريلس ىغيدلوا

 انيالاب هنسوحب# تداع قئاح ىنيراشاق ؛راؤ ىتا العا

 لاحرد ؛ه سوا قوواط هرورب : كلام هدانز ند وك

 0000 اكوا : ردا اغوغ ل ل

 تأ ريع نب : مدرولوا راو نر

 5 م هسوس هن ىسةريدلج اريز ؛مدردبا وقع

 . مد :مددنأ ادا ىنعح تدو رب

 اسي رب

 هن نوجا جديرب نوقلاف ؛ىتوراب اريلكنا ميك
 5 زكسربد

0 

 مب واه هكنوج : مد ىثرب اكوا َْن ؛ دك كسريلس

 هن *ريلس نيتال هن : نككنوا نب هن واتا ىكيلت

 نيع تتاودبك هر هيك كت هد ايلاسا هن ؛هجزسلارف

 لزوكربوا ٠ مرالك ١ ل ىبهج ريلكنا نب هك «كسريليب هدلا



 6 لصف ىلا "درب ىجنرب

 .كسرالك 1 ىمايسح هلرادحولوا هدئس ؛مرياب نيراريوصت

 اسي رب

 اكد

 ىتام والعم ى هدنصو_صخ قماللعت ىديدنك 3 0 نر

 ىسمدلاو ؛مراوروق : ردا لع نط نارا ا مي هللا

 : روت وأ هدتحاش هللا ىءريمد رب ماخ

 اسي رب

 . ريلك قنوق انينالاب هركص ندنوا

 او

 نك هسز.عسا قب ' رك ذ' ؛ راباح ىيراشاف 2

 :راكيد ندلوك ىرهباكح اوك 'ىبك كجهيد ©« نيليوس
 نق هاجم 1 تح ردقو هدنكلجتك هكمادأه

 فوشليف 7, كو ىناي زوك اعاد هدنغلراستخا ؛مراقروق

 0 ىلكيك رب هدن نع ا يلا ا كنيكيا وأ . روجلوا

 نب هللا . مردبا جرت. ىكتا لهأت هليسافق ولوا

 ! نيسك ربسأ هديل ١



 ىرجات كييدنو 0

 :رارعد هئسدنوا كارب قووص خارج ىلترارح نكل

 ءاراازود نالوا .ترابع ندرا_:عصن ليكم «كرهك

 نوتدسن ' هدنص وصخ قمالت 1 0 *ندشس وأ

 3 هد علوا هلال امنا م تح نعل .٠ ردهباوبد

 ! "اه .كعا تاتا “ نب ىللاوز  :زملوا هدنرب تاظحالم

 درى 0 0 مريب هدبا تاحضن | ىمتيدتسا ل

 كَم و> مع را 0 ىعمرادا كزقرب عاص هلمجووب 0

 ناح قلوا ردك هم هدر هر هبات ا هن 57 نوما مب

 ِ؟ رديلك د 0

 اسي رب

 ا أ ؛ىدكلام هقالسخا لئاضف اعاد كو دب

 اناا هنشا ؟ زول واذ لتان هتاماعلا لزووك هدناعز ىرلتافو

 يواوا نالوا ندلوشروقو سوك ؛نينلا ؛نتكواوا

 تا | 0 مديرا 3 تح هعرق ىيدليا روصل هلودزص

 *ب ويم هل كح هللا هليح نيسدهشش ب ؛ريئازق ىزتس ندا

 ّ ردكج هل هنلوي قة 5 رط 06 0 ىبال 00 قا

 كإ ل16 ةدتسرا كرك رابلاط نلك كل وبصالا نكل
 55 رديمرأو 7-1 ىكدليا تادنلا هدايز

 ايشروب

 ةةعداباوبس نم هلي وبس ىنيرلعسا ' مرد اجر
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 ف اثنا ىهحيا -“ةدربا ىو

 اسي رب

 ردق 853 داعس ركي راسصم رك ؛ عاخ نك - مب

 1 هداعقاو : ىدروأاوا ىرعوط زك كيد.د *ىد,هلوا كوب

 0 قيدَشا لاله ندماحا ٌتألريعو ؛مرولوروك هكنوج

 كر هناكب : رويلوا لصاح كل هديدعلل و هدايز

 ىجاص كبالوا نإ 0-2 هكن وج ؛ررئول 9 هدداح هيرو

 ايش روب

 . كرا 5 : < لزوك كب 0-5 هذناو هل

 . رردالعا اهد هسريليدبا هدافتسا ركا

2 

 كليب ىرلنوا هدقعاب ىرابش نالوا ىلا ىسلاب ركا

 ءارلمدا ريتف هباسلك رزدبعم كحوك ؛ىذدهلوا م5

 اظعاو ىلا كا. ىدرذلا لوح هارس كراضر 0
 كا ىسلياب . ردندبا .تكرح قيبطت هئسدظعوم ىدتك

 ؛مردبا ملعت همدا ىركي هحالوق ىرليش نالوا بسانم

 5 وا نونا َكَعا هلماعم هروك همئاهلعت هسا نب

 ؛ريلس هدبا ليت رلنوناق نونا ناف غامد . مثالوا ىرب



 : ىرجات كيدنو 3

 هبافقشاك سحرب هللوا هدج-ور “هساوا مةراح كجدشي ريك

 ندددعت ىنكحهدبا لاصيا هتداعس وا نب كنوجنت ؛هكراو

 و درو ر
 وينوتن ١

 مجم ؛ ردهدنرزوا نكد مور“ ليمكت م هلل كسري

 كجهل هناليوط غلبم رب هش وج ةدهن “راو مدراي هل

 هنن هن هدكيدنو كمرابتعا “ ناتراحسع 51 مهدلاح

 هدننأب كتايشروب 0 هدّن وأ ى 0 هب را ىنكح هلع

 ردق هئعنم كوص ىعورت '”نوحا قءريدناوب 4 هلرادو لاك

 هدب 25 ىنغيدلوا هراب 1 تع مراح هوحن

 هدنساناس تما نايدبا اكب دوخاب ؛« مرابتعا “مرارآ

 ١[ رراتيج] . رعا ههش همتجالوب

 اشامت ىلا
 [ . هطوا رب هدتسدناخ 10 تلت

 2 وك هلي ايشرو

 ايدروب

 هحوق وش مدوجو كجوك مب ؛اسنرب ؛ ىلإ نعوط

 . دمدم نكاد



 3 اضاع 0 “هدرب ىحنرب

 ىتي ناهح ٠ ]١[ لكد املا يعم ندتمايشرو

 ئزلغلز هعسل قالراب : رونريتك رلعشاع راتمات ااا ا

 و وبل وك وف هند رلوا هس ق+رب ودق 9 تسول 3 هه رص

 رود وق هنلأح سوقلوةري نصا .هاكتماقأ تول هسا
 3 5 - م 1 5 َك

 هءاروا ءرزوأ كعا حا رخدو زاج ى ىقوج 7 هذ

 هيدقاسم هلزلتوا ؛موينوتن ! ليك وس مني ؛41 [(] زرويشوق

 هلقالخا+ .ننسخو لئابطف هداملا قون 5ر1 لاموزو كفل |

 رووبشد * ندي زروتطا ريعأ امور » نوباق 200 لاو 0

 هليس هئسح قالخا و ”لئارد ' ملاع تولوا ىرصاعم 0 را 20

 و هتلر رد كيلا ىود » ايشروب 0 نا مانا مولعم

 هلاعت كتلو 5 كفع نكد رباع ةكيارنو علعت 00 ندب ردي

 0 مديل و ربك ٌقافآ هديااج ل ىك ىنيدنلوا دع 0 ) ع

 0و ىمداهور * ىلا ندب رلإتاق هل » سونورب 2

 2 هنبراع قلخ كرينا داريا قطن ناد روهعّسد هذ تاز

 .٠ عدلا قشاع كنايد روي . د رارق ندامور ' هليسغا

 هن ون و5 1 ىلتس وب دم سد راويكح 7 2 »ع دلاله 2 [؟]

 هدنزاغوب هعلق قانح 1 رار ندي هدا كد )0( ا

 دواي »ع سوقلوق 2 ىنوي قوق 2 هر ا قرغ

 ,ىىئس ردو وك كرورولرك | هاتي رك“ ىلإ 4 »ع هدي وق 0

 هدتتيعم : لدندب رانام روبق نانو .ىئسا < نوزاكا» < ردمزكإا كان ا

 ىلكؤمو ؛شا رفس هسوقلوق ءهدلاح ىنيدلوا اهد نامربق قوجرب
 .٠ ندفطا طبض ىىدوب ةهدرص *ىالتالا دعب ىردزا نانلوب



 ىرجان كيدنو 5

 ًافطل قآ ؛ىدلوا عياض هدمراجرو “نو ميدلوا

 و1 اس قع ا ءاهد قوا رب هعش هتهح -زكش دب انيونكلوا

 و ظءعي نالوا هدشتق ع و37 هضرردسل رمز رك

 “هسزمطوا 2 «دوخاب ؛هزكغجهلو هدينسكيا * هلسسنس مقد

 ؛ربارب هلغملوا زكن ودم راكتعاطا كا نويا ىسكلوا
 : ِك هه هم 0 ريس عك هءقد كوص 1

 وينوتن ١

 000 دا رطاا قيود مراد ؛ كين ريس أ نب نس

 ؛زكواوا نيما :رويلوا عياض تقو «قرهشالوط هلئتروص

 ءوس ااكب هلي زكهسلوا سشَعا فرض الفك ىبكاماع
 كر واوائعا تراعح كيرا ا

 ىكمن هححب “«نئيدلوا مزال ماعاي هن نوكا كزسس هيلعءان

 *ئدباه : نيليوس ى زككيدتا ضصرو ىناكما كرليطت

 نيلي د دل

 وم اساب

 يح 'لزوك “راو ثاريم ةبحاص رب نيكنز هدتنوإب

 ؛كلام هيردات لئلاضصخو لئاضف ؛لزوك اهد ندظفلو

 لكات  ةدةتواشا قكيارب ندديزززروج ندعا ئداردل ل

 ثكاسوبورب “ ىزت كتولاق ؛ردايشروب ىمعبا : مدرولوا



 5 اثنا كر هدر خر

 هلنا قيدضل كتهافسو 0 ا « ىمكدتتا

 هجهدايز زارب مشيا ىجنرب نكل ؛ركسا كيرا 0

 هلس ومان 0 ندمرلحرو ىل ياك مكيدتا دوع هنأف رسم

 قاتسود كا *هرأب ك0 كس ا ؛ردقمرابروق

 قاوب هراح هكعددوأ ىرلاحروب ؟ مرادينم قوح هلل راج

 ّ مروه دنا تاس هْزكشلتس ود هديوحا

 ودوشا

 هلك زم كا تنص هس ىن رب 01 هس ومأب هناقو 0 ا 5

 ؛قيحأ مدس كح ؛زكولوا نيدا  ؛نمالوا ىش هقشب

 ند رضاع هعمل و 0 مرادتقا نوت ' موقع

 وي اساب

 َفباَع قىاسسل رب كمراتقوا 1 تدل هديتكم

 كسا نئاغ هدينبسكيا “نوعا قلوب ىوا 000007

 بيفعل ىتهاهتسا ككل «قرهربدل | هز ا ,ىد هكلهم

 اهد قوا رب هدتماهتسا وا هني ؛ كردهيليا تقد هددتسعا

 نديغلف وج وج هزمسس مدرولو هديئسكي ا ركل 2

 كعا تحن ندهلد توؤص 0 0 وولي وبس ا وسلس



 ىارخاتا كيدن 2 ١1

 ا الار

 زونه هليليد ريغص شموروق توكس ؛اي ىنا اهد

 ويو2 ا

 ؟ ىراو ىثرب ىد

 وج ساب

 رب راثآ فال ىق وج كا هرب هدوهب ونايجارغ

 ىادغل ىكبا ى ه دن وحج ناع< ىكيا ىلع : رديلكي دو

 . نكد هتج-ز زككيدتا “ناهز

 وين وتنآ

 هحل' ريك ٍ ع نا 5-50 واسع 2 3ك و كس

 اي نوكو ؟ ردع 3 زككيدتا دع ىلتا ترائز

 . ندية لع 9 قول هيد وس

 وي اسأب
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 دابرب ردق هن هر ك!ةيشسأ قغلو 0 لاحرب



 ١١ اشيا" ىحنر | درب ىحنر

 : د وكول :ليكحوم «ىدانه

 5 هركض ندكك ىم مطل نيل هدتيقأع ا هنونو 2

 ]١[ . مرا لاما

 وجي رول

 9 د ْرْغِج هقارب ردك هستقو كع ىزس *توأآ

 ونايجارغ هكنوج «كجدلك مزال ماؤوا ندرزسلد ىللةع

 : هكر ويهربو تقو ممم اكب نوما كليوس زوس

 ول ايد ا ع

 قرا“ تف قلشاة قرا اك اهد دوس ىبا
 0 نم هيناط يضل

 ويوتن ا

 : كجودا هزدوك هديل 56 تووسلاوا رورغوا

 و١٠ كنيزلساباب كرلئاب روي . نالوا ييسر كرا ال

 هحردوا. رلقطن ىئرلكدتا .داربا هدنساسا طعو هد راسل هذشد

 ىروصق هد ضهليدبا لالا رثكنا هك ؛شعا مقص نابو َنَورَوا

 ىد هناليوط هبناسلك تا نوا تدانع ن1 ىتسوا ىدنكيا

 هرانوول ةداروب نزرع ٠ سر رب مراي كك قييلعت“ ةلاكز

 : روييدنا ضي رعت



 ىرجات كيدنو نق

 ظ 5 -- قحفلاو زمسل» رحب « ريم سس ل ىلكيه 1

 0 ماطرب : [ ردعب# هدئاتليوس ؛مروس ىس ] 1-0

 555 يروص دكار كلوت )و ىرزولا لطواب هكردراو

 00 1 عد ول نع لع نالتعا كودك

 رب «توكسرب ؛ قرالوا صم هد:سوزرآ كءيوروك نب نم
 مدحا 0 ٠ ميهز زم نب 0 1ر1 تا

 2 مروا ,؟ كجهرد ى» نيسام ولو | ا

 هك '”مريلب رلمدا هدأ نع وا نب عود و ىييك وس مب

 001 دهرا باس ىرلت وكس ركلات يراك د ترص
 ا راقدل وأ روح هكعد ىلذ ' هننرايدتك 5 منيحا م

 دقو ةدباوب [1]:: ززدلا نكح هيعح قيمعس “نوما

 رزهباويد © : مرا وس 00 اهد اكس هدئاهزرب

 ترهش قايالدع وش «نالوا هدنسهاثم ىفلاب ايف هادا

 هوا هللا هطلوا 'ريمآ ردك وا ؛نويا كعا هدلا ىئسديذاك

 هجران ايتسرخ هكاس ليحا ىيدتيا بينارت كناتم ندنويداوح [1]
 ريمكح ب رديرب كتهعبرا ليحاا نالوا هب لومح» و ريتعم مويلا

 .رولواق تم هنباذع ميج هسريد ( لد هاويدا ةسصعا مدار

 لباق ريغ هددهجردوا ايوك راهدآ ىيدتيا ريوصت هداروب كرعاش
 نادعد قد ءرلنوا “ هدقدفلو! 'ىتار هكتك هغعح ناسا“ هك لمح

 ! قج هيما نيد



 ٠١ه 0 ىغو هدر ىجنرب

 02 هاك هللوا ؛مردلا 2 2 2 ملههارب ىزسس

 : نءاهراةيج ندرطاخ ىبىالت

5 
 .٠ معا روصو 52

 ونايحارغ

 : نك رو هلك 0 راوياس 2 هدلاحرب ىنا

 0 كسر ورب ,و تيما قوح هنيراشيا كللأعوب زمس

 : ردكلتا علاض ىف كنان كعا ىلت هل 5 قوح

 ما ل2 هدهحرد قح هليشاس ؛زكيدا داععاإ

 ا

 : مريايب 0 ىك ىنيدلو | ا 5 ؛ونايحا رع

 كج ودنا اهنا ىنهحراب نود ةئش ةصخ دقت كل رض

 . ردهلوا ردكم 56 ا يئيدلوا

 راجع

 'رلف وروي .٠ نوساوا كليلد هديك ؛هسبا هللوا

 ه١ يباع نو نياك ناري هلزهلوك و وش قارا ١

 نو . نوسلورواق هلبارش مركج هتفجدهاوط هلثناو

 ه1 1 هددلاح ىيغيدلوا قئادوا ؛مدآرب قاعص ىنلق

 كئسمدهد *قروراراص هلتازنس و «كرةرتسوك روبوا



 ىرجاتا كيردن و ١

 دل 1 راتهادفرأ ىدزس: ؟ قدالراتما ههللا 20 ٠

 . زرويكارب

 ون ا

 رع نإ ىديدبل كا اك 0 سس اهد 1

 . مدريلاق هدوم لا عم ردد هن هت ريدناك ١

 و وتل

 ةكياقاا قدك ن '؛ردمدايز قوج زكتم هدم رظن

 هدافتسسا ندتصرق نوما كل هتاف عاج يرش

 .٠ 7 زكسر وي دنا

 وني رالاس

 . رايدتقا «قدالراخا ههللا

 ويب اساي

 1 ا 0 6 رس ِ؟ تقو هن

 5 نما

 وذي رالانس

 . نعبات هزكرحا هركص ؛ملهريتي ىزمرلشبا
 [ 5 لرافت وي رالاس هلا ومالا

 وجرول

 قئرا ؛نكسربارب هلبا وينوتنا هكمادام ؛ويئاساب مدنقا



 0 اا 1 ا ل را 2 4 73

 نيو رحسم عزا ؟هدلاج وأ : رك د يدك

 «قماش وا و مهد ار نوما زكشيدملوا

 00 0 هدكعد مرورسم نو مد ردكم

 تيحءاص#ب توسط ! نومعح [] سواك

 ئراب ىززوك ىسضعب : رشة مرتك هنادي رووح

 0 00 ىمهدتسش أد هدنأغ ؛هدلاح ىقيذاوا قي

 هك *رديلتروص ىبثك ا ردقوا هديقاطرب ؛رالسشان هكلذ وك

 مسك هتغادلوا محل وك كنوحلكا [5؟1] روتحلل فا |

 نحر يس وك ىنجوا كنيراشيد هدب روص مست رب ؛هسششأ

 | ٠ ررريك ونايحارغ 'وحنرول 'ويناناب ]

0 

 ؛ونلاي>ءارغ هلا وياساب ءنكتسود ززعم لا ؛هتشا

 كيا 0 وا ندهيئانوي ريطاسسا © سونار » سوناج ]١[
 2 يا مك «ىدرأو ىتوبب ىرا ديلع ال 0

 لفاشن «ةليقام ينكح كنونات ربا نروككو الع ءىدلا طنا 0
 . ريثيد ©« لماعوق ىسوتاج هنونا#ت » *هسروتلوا اعذا ىسملوا

 ةهالطلطخاد هووق هدناتسا وبا تديكضما نو وةدبد اذ

 [ سويليب ] - نانيد ١ ويخوز ) دوخاي ( نراوان ) نوكوب عقاو
 ازد ىدخملا هدايد كَ 11 3 2 راد كعق ود مان

 ؟ ا ميظنت رانوناف قوجرب بولوا ربدم



 ىرجاب كيدنو ب

 "نلكع و روس هزيرلناب كلاب كيم لردك مب : مد:رعدز وك

 هئترزوا كراددلاط قانرطع '“قازرا ناناوب ىمهلوجح

 ِهجاوما ىكدودتلا» تدح ىبرلا شاك نوت ؛قحفاب

 ردع رطاخود ىرابف ىلمرطاخم نالوا كح هردبكا

 0 هكل ريع دكا هد رصل 2 ليصصاخلا

 0 ىيرلشاط كنان س دعم هدرديك هناسلك 'نلع واود

 هدنونو_ثود ىروعظوك ان تالاح وش نوتب ؟ مديمريلي
 ركفب ىنكجهياياردكم ب ءهسريلك هعئاب ؛كتسصم رب هلو

 00 قدرا نورؤزطا ب 2 ىعرو لوا لباع ماكل

 دادلا 3 دود ودب قسدستما ود وت دك متيما نب ؛نيعا

 : ردس وأم

| 
 وب وت

 مرديما 0 ع قوح ةيعلاط 0 ءريح

 هع ور 0 سو“ رار طون ره هوك رب نكلات

 نايليا ردكم ع ا سد عيان هنن لاضق كنوئس وب 2

 . ردلكد مهعتما'

 ونب رالاس

- 

 وينوتا

 ! ريس ئداجه



0 43 َ 3 0 

 ١ ١ ا م 5 هر 7 2-2 2

 هدنروبضصرب هبا راك مظعت هنب راوزنكح هلل زدانو نالوا

 كم لك لتي 5-5 نالوا لئان هوما ىراكدربو

 ويب لاس

 عودوم هناهز تا 5 1 3 دنا داععأا *مرتقا

 ؟ىدرشال وط هس هك رمش سس دنس دحر كم ديما ندقازوا

 هعنا اعاد نوا كلب ىنكيدسا ندفرط ىناه كراكزور

 ما ا ير وعلا هباوه قراراب وو ىرلتج

 ؛مدر وو روكح رافاب هن هطلت رخ هرزوأ قمارا ىرالو

 فانيسا رت نذدنا ديد ب هلكطت هدا رس همدأ وج
2 

 5 مدروألوا ردكم زم هت

 .٠ *لا
 0 ر ةادس

 2| *نالوا هدددار كحلي هتؤووص ىتابروسح قدا

 هيساصم رب ىك هل دوك 3 كراكو و رب ديدش «شفنر فشخ

 راحود هبه ىب *كرةريدلو تود قكجهريو تيبس

 ل هم رطاخ قللاتصم وف ىهد لسد 2 : ىدردا

 كفك د ندرس س 'ىئغيدرونوا هن رق كمهربدن | نيكنز

 ىناشأ ند: سدغروموا ؟نوحا كمعوا ىقيرازم انوك

 يبا ود كنسينغي موكرب «نوغعوحشو ىنكيدلك ا



 : هيأ! أ هكر

5 - 
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 اشاع 1

 [ . قاقوسرب هدكيدنو ]

 . للرريك ويبالاس ؛ونيرالاس ؛ويوتا

 وياوتسا

 ؛مرويلتب ىغنتلوا سوبأع نود ؛* ىلإ نعوط

 ىردكوب نكل ؛نك_سرويد زوغرو هد سس : موعروب

 *ىدلوا 0 لك ؛مداك تف هدورب ؛مدلو لصق

 0 «ءةركردك رب هلبوا هرب ندرب ؛ مروياعي هد

 . حر ويكح تير هدقعاط 0

 وس 0

 0 م0 ناتو ندديرج ةهن+ نكا ع «زكلقع

 500 كازهسبت كح وك 01 تاو هدطيخت



 صاحتتا

 3 سس دعود كيديو

 .٠ .ىك ان نثك اع

 0 ىرست 56 ايوغارا

 2 2 8 1: ) يا

 . ىغاشوا كنويئاسأب “ودرانوتل

 -دح كتايدرو ا رازاعلاب

 ”ئرراكتر |. وافسا

00 1 0 
 لئان ؟ةثاريه ”ندرابك . ”اييروب

 ل
 5 زدرب نكنز شوا

25 

 هكطوا كلاذي 2 : اتنعو

 رلقاشوا «ىجيادنز رب

 7 هرااسو

 520000 10 ه رظذم

 ىلا[ تماقأا :كنايخ راو
 كاوا

 [ . ردعقاو هدنكش وك



 عم .ىدإوط هلراطخو روصق ابارس عبادلا هر ىرجا كيدنو 4

 ىنراهناكولم دول ا محارم دوحو قح بانج ؛هفام

 ران رهش زمن ب تمس ىلو *نيسالشغاب هتلمو كللهو

  ادحات ةبأم رس ا ةيأس كل ءلشأ 0-0 ترف“ ع

 هلثر وص هن ره هتايبدا و فراعم مم و دل مر

 و ْى 0 رربظم رلنانلو ةكمدح 000 هلل قلقا

 همن نسح مدعقاو ريصاقت" *ندن راكدلكهلوا تباحص
 ٠ مدا تداسج هرشن *هللدبما ريثالشغأ

 و ى ٠

 ال



 "31/ همدقم

 هفشمل اهد كسه هلرلنو ' نددكم ذا روك ىضتقفم

 ك راهفيعص ىرلقدنلو *ىرالحم نالوا فيرعت حاتم
 هرم نكمم ' هل سهوالع هصوصخي تاعلاطم هئيرنز

 ٠ ردشمنأوا ريسفنو حاضيا

 0 ريسكحُ 7 هلك هنالكشم قكهددمج 7

 هداتاذو 'دوّدعم ندنراقلتم كا كنه داداتا سيل

 ناسل قوز نالواةيطافلاو ىتفسو كيدش
 'لكشم قكاوش ؛ردمولعم هج رلنددا لاكش كَ ذم

 هناصخحن ةمدق ىنر كااسلوب دول ىك رمح 0

 ماعلا هنغل دم زادتقا كن دراخ راب رب نالوا شع ١ قانا

 5 هلك رلاه ىغجهراو 0 00 “هس ردي

 رولوا زاسهراح ردق هبهجردرب كو ىح !نوا

 دادمعسا ندن_سهمحرت هج زسنا رف كسه *هليديمأ

 8 ممهدبأ مك هديهيدتل

 قال وط ندوما ميواةما .ةلنداككم ردقو هل
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 هدرلنامزو هأ 'هلسعأو لئام هنن راؤرط هل 1

 دوره قللوا دف مازعلا هدراثا نان اهلق

 تاعر هتبجو هدرا يرام 2 ند_:غدلوا

 هدلون وأ هد ىف « ىرجات كمدبو ١ هلع ءاننو 0

 ءردتستع اللوق تاريبعت ترس كلب ع *قدهزا

 هلاح ىغدنلو وش كتاورطاح كيمو هرعام نمل

 وا 'ندنغيدملاق موزا هنساا كئاريعت ىكو هلتبسن

 1 تاريبتو ظافلا نانلوا 207 نيا نر ف

 ىك ول كجهلي هنل و هفام عمو - ماس ١ كلدبا

 ناث راق ىرودعم قيدصت كفاؤم نوحلا تاريبعت

 لاك د انا ضنا لما 17

 عياقو قوجرب ىرات ا ك «ريبسكش و ها كل لددوب

 0 عبافو 51 : ردلامالامو 3 هلل هتحرات

 هةءهسانو ةعدق رطاساو هعدق شرات لعركل [تك

 ىرالصفتو صون «.دافتسالل داي ل
7 0 6 



 ه 10

 هرروأ قلوا هعفدر 00 جاقرب كي رطف

 كناوتع تغالن بدار هلو قسدلا عا عاديا و قل

 هلتبسل هند زك ى 0 , كعا ا هيدمجرت يراث ١

 تان داو يدم كل تيحاببف رياك 5

 راو رس مدهصجل 2 يام 0 راكفا كندمسع

 رك نييك ورك متادجو ىسماملوا تعفتمو

 ولرد ر ىدنك ندكليا تأ 055 هنلكانسل

 لق + عاتب 5 ) ى رجات كيدنو , ويش 'ترول

 مدا ٠

 'نوحلا مك ع هية4مأع 1-0 نا

 ندا رثا ره كلمتا قفاوت ةقالخا و هجرما ل

 *ندنغيدناو 1 كفنم ريغ طرش رب ناه نول

 هسا هزي ضع دي ا ىهنت 1 كداليمو

 ةجرد ىنيدنلو وش تيندم ' مما قالخاو عيابط

 اكاد “لير شدوا تساي رسل ايس



 ىرجا كيدنو -

 0000 ا وسر 3 تامروا ةعاددا ىزاثا

 دي دج كاسمرب ؛ندتكستل 7 رك ةدر ارطارب شما

 و راكفا هدرا_سهم ىف دنا بيرت ٠ رديبحاص ىندا

 ندفالسا 'ىلهب رس تاغ 0 ةداس ا

 هولك تروصرب ا 0 هنامزوا

 *و ترابم ىكدملا ا زارا ه.دحربا ريوصت و هللارا

 ىتالاعشاو تالئام كنب رأ رصاعم «صوصأملا ىلع

 قباطق رع َّى ورا 1 هدم راقيج هناديم هليشال
 ىكعب

 ةردانرب هلو نديراحما . ردةداعلا قراخ" هقيقح

 "لاح رازيلكنا موطشسلاوا شلك هدوجو كراحزور

 : ومأا ةارآر وب دبا كا تاهابم ةنام رس هش را

 رااح قوفرش قلوا ىهب ادعم كنا دا ماع هجابو روأ

 ,« وةوهروتشو » ىروهشم رعاش كاف تراك

 دش هزكحد 'هلشيج هحرق تعسو ؛*ىهيلا راشم

 "0 يسرك هئسادنك هدو ؛ هشام 2 *روي ديا

 ٠ رويالا زجت راهظا هدفيصوب هليشال



 4م 5-0

 هعدقتاو ضرع هتسهعلاطم راظنا كما 3 ني راق

 زيلكنا را كيدنو , ويحس ؛ مكيدتلا تا

 دوهشم *ناناو ىزارفرس كنساشلا و رعش باررا

 ورتايترب ندن سهيوغرم راث ا ك ء ريبسكش مايطو :
 0 رديسهنجرب

 ىسةيدالبم هلق 0 0 مايل وو

 دروفتارتسا ) هدهرتلكنا ىنوك ىغفجوا ىركي كتناسبن
 ؛قردهلوا دوحو دبم 00 كر / نووا نواا

 ١" رك هده لك ا قرف 3 ورتات

 مزاع ىنوك ىخج وا ىركب كتنايس ىصتش 400

 رب روس رب هنس ره نونا ىتام زيلكنا ؛قردهلوا اش راد

 ددحت رب هدهنس اد د ك “نالوا نور

 ءردشمعا 0 7 ةاورنا د د 4 با



 0 علا



 ا د ل ل

 زر

 نرزإف بايرا ريهاشم ”رياكنا

0 0 

 02 ريم

 ند 1 قب« ح

 لكارا ىحاص

 هليدصخر كحاراطت هيدوع فراعم

 لويناتسا
1-0 

 هطلغ رد ل ايضااوبا ٌةعبطم





 كك ارك

 ىمو زقيلكن |

 ىراكاكوون و زاييهوق كوبوت كا' كيباهح « رازيلكتا

 ىتمظعو تك وش الكام وب: نوةدخساس ىرااغفز ىلإ

 ةحرذ ق املا. .لاتتما زو تزيعب سرد رين. ندزاتوا كمل ةئلاا

 .ىحران راي ريب ضاخم كنايكروت ىعوقزياكا . رددبو>و
 5 و قامريد:ناط نمت راشادنطو ىراؤلكا رديسعيمطو

 رو و عيسوت هده.:3 تروص ريب ىنةقراعم 26 رآ تام

 4: نأ رقاقة وتحت آد وزد لوح نيةقحي 31 ردهليدصقم كعا

 كب (:ىعوب لينهي ) ننس ةليصقلا ياك

 ىا.يجولوةء 1 رب كلنموقرت دكا .دزنفعو مو 3

 كتر ووش 8 كتان 5 0 0 9 د :سقشلو

 يدرب رد لكشت ندب راني ول لارادخ ل

 .ردشومغ ه نياررره ءىف ىداوب وق هراشتاعق وم تا

 نم و عخات
 رصع هاج 6 زاكا

 [ر11*هعغلمج 10ر0
 و116 1ع

 0 هرلندنا وزرا نود فال ىو و :لصفم :راطخا

 [داهت>اةءعبطم | 1 لوم هدنماقم دقن ىلوب هدسولا ايكروت . رار

 هدنة سأ ا هدزوب هاد نا ا تناكم مو.علا ىلع و همواع ٌةيلط

 . راباب تاليزنت



 كك 1

 تدهلماه

 ك ( رييسكش ) نالوا ىبدا كوبوي كا كناهج نوثوب

 اعل رو كنس هعداف ريب شه دم كا ٠ مظعم كا 4 رووشيه كا

 ناو رع ١ هلم رجا ةماس ولا 4 رديسة محرر وثنمو موظنم

 . رد نب سم هلمحسر كقل وم

 7 هرلآ ام موضح 21 قء-ربرش ع هني راشأ دنطو 5

 ري 0 رد فاك 2 لكل ند ةلا 4 جوا كاشا هليرلنا ونع

 ىناه ىدق.ح ىدو.ش ةعئد ىعانكا ىداملاق ىد هحبسأ ةَدناَمَر

 ردهرا 30 نينا سس ره

 هيلقع 5 و غامد كيءضص ظفح

 تدوج هللادبع روتقود : ىنلْؤم

 0 ا رديواح ىنهجةغأ رسب و ناكش هعطق نوا

 ا © ل ردا كلل

 2 تشب نيل ني يي



 كلا 1

 24 دك ف رب قادمروق جواو راحاضياو حرش نايدبأ

 . ردشعوق هلاح رب ديفمو 6 و اهزذن ندا ىف همح رت

 ”دحارلا رد نتورع 1؟ يراد 1 وح ره

 يأ ٠ نيلير هديوك قارالوا ىكدبمتو زاهلا ىلرجا هئدوب

 . ردهدنس هدأر (76+) قئاحص عو كدلح

 ع
 تانك" ) كي ىر ةيقل | ند ككاندا مظاعا كيايلا_تبا

 0 هج تل 0 ىلا ونع ) داد.ةسالا

 انوروا هد داديّتسا رود ىعبط كليا ناقيح قارالوا هخسن

 كوص . ىدش,املا» ىرله>ن .شمعأ حشر هب 5 3

 كولا ضحوا نملانف رزين ى راس نالاقر رباع
 ةعفد .ىفرش باتدك و ( دارجا ةءطم ) ةمقد وأ : قدر

 قذوم هب هيأ عضو هزاششا) مقومو عبط قارالرإ ا
 المكمهعطق ري كتيروش فلومو كاسم 80 ا

 شورفمل زكلاب ىدميش باتكو.نانولوب نيم هد 0
 0 رد هيمو لا هرلنةتسإا ندج راخ .رويايتاص هلي ىق

 تاع .ىد هس زوز كات 5 دع رايز هد 2

 ةك دؤاك العاوب ىدب ولوا عبط هنمر هزوا دغاك ىلإ

 .ردشورغ ”5 ىماهب ربارب هلمرحا هلسوب ىلدبعت كرل



 000 ناولبا د ىك كداح ةناتك

 هلكت و ىلا دلخ © لاؤأ :داح

 (ئدقوت ( تدمالجا را ). رادا# هيىدم,ش هدزءاسأ

 ع هسأ هقرفت» 0 صب قاعتت ه.:عراب كت يمالسا

 ندنق رط رلغأ وم اهم و ردشماب زاب كرهيدنا ريهار هك راب

 لل ار طاطحا زال ارت هتوافوداوا نعدتلا هملق
 ىد الع هاا . ىراغأ قحك هد اوروا ردوا د 2 قَد

 حرا , كي ) ىيزود) روةهرد قرستسمو خرؤم رشم هل

 ىئادوبوب ىرلا ىلا اودع »ع َش هر هدقامزاب تءمالا بس

 0 ١18 كر( دانحا هناضتك ١) ىذا كهتسم هلامرو دول

 الماك ةعقدوب تاكك هع قدي 01 ىقب راددع ىح ا

 ىب خومريب ىلاوروا.ىدبولوا عضو هراثألا ناديمو عبط
 0 قد نازيم لسا َى ) تيم راسا عراد كفراط

 علطمهنئاداقتناو راكفا كنيدرايغاو كة ركوا ىنكيد ربع ند

 هظح المو هةعااذكم ههه كاد عا كباتكو هماع ءانب .هرد هك

 هوالعع ندنفرط تاكو ىخرشم .رونولوا هيصولا ةياجاب ى“
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 راح رام ىزربا ىريأ كركي نهد. موقلام
 كى كارا دا ىشراف ءريماو :ندراوا ىاسج كركس

 ٍ مرلنان : زكج هيه .ريظ نامز قو> ريب لوا ندزءتيا

 كلياندابجوقسا .زكقاحالوا تنوق زسءامدعب ءمايرقا و
 ءادعفا سوعوم ربو ولدا 0 نالا نوع وب هعئد

 عتتتك ه هينا رايد نيا ىداو روق ندنغازوط كد

 توعد هئيرلتطو ىزعاح ندا ىفأ ا

 رعد را ند تان و 0 داخل :نا و١ كعا
 ملاط كن_سهحيلارق ىلناع سلبا نايدبا نط ىنادلونروق

 كديد> بالشا ٠ 3 امو 0 0 س الكو

 ىل هديراءةوم و تقو ٠ ىريبادو روما ىبيدشيا 0 كسا

 00ج ىذا را دنا ند

 بولك و « مرودبإ ركشن ضرع ير ىربإ هزكيدي و

 هي « هوةس» ىزسس هرزوا قاعواوب رضاح هد حول مسر

 مرومديأ توعد

 ( راراقيح ءرواوأ زاسمتر رادقسوم )

 ©« را ةءدر 2



 تم

 تاهلا فاسج وأ مدنا ليوا بلا 2-0

 هملوا مدالوأ ر اذاف ىددع كعرلحاص !نوسلوا ىسدنح
 ل

 مولوا ر 5 لزوت اه أد د مولوا و ةهذارد 6 هل ىدبإأ

 . نوساوا ىنيفدت كلابلك كبوا زوسوب : مدزا ىنك

 كويوبوأ ءرد ناياش هرامتام كويوب كي .  ملوقلام
 2 مك هدبأ عربت نب انوا ىرلغعام

 ةضاع مد رم 0-2 هنغيدلوا ناناشرهوا - . دوت

 روددبأ 5 ىكدينتلا تءادعش ةيحو ىافياو تايح اشكر

 اعاد هتشبا ع ! ناشا تمح رت َقرغ يوا هللا مدلاع و

 : رويلك ىلسأ ةبام رم 3 3

 هلع وطقم رمد شدليقاط ةئشاب قارزمرب كثديقام )

 نر

 .نيسلارقنساريز ءتو !لارق.مالسلا ب . فودقام

 ىليقاط هدنجوا كعارزم وب :ءقاب ( رالباص هرب ىعغارز. )

 ىزس!ردرح ب قرأ يتكلم :رد ىماغف كدستسم :تقاووظ

 .مرويوروك طاخمهلا تاوذ نالوا.ىرلءفوكش كزكتيلارق

 هلمش ؛ راردبأ راركت هدران وأ ابق ىمم الاس م 2 ءميما و

 ى زم هيد «!ىلارف امج وقسإ | نيساشايو 200 كنك ول «ربارت

 . مرهتسا ىعرلامال الاس

 ' ىلارق اخ وفيا نيداثل - يذل
 ) رينيلاحإ ىقيدوم ى ب



 سو ل

 » راراةمح قاراشوروا «ن

 ىغي دنيلا> رآه. هارت ن تح وى ركسع 'قيسو# ٠ تعءحر (

 -«دراويس » رايتخا .« ملوقلام » هدلا- ىغيدلوا جو.تم رلفارباب و

 34 ثاتنهم دل ا. « سدن ثا > ء« وبا 0 سون هل «

 3 لرد كاع

 خاص كر رات دود نالوا كسك ١ هدر ملا ل. وقلام

 . مرهديا وزرا ىيراتلساوم ةياروب قارالوأ ملاس
 عع قاحالاق هداوب ٠ عطلا 6ىحاف ريب دوا

 - ا تاع راداقوب ٠ اراظن ه؟راكودروك هداروب هيفام

 + رملس هلديد ىدنيلا زووا كب

 . انك هركيلعوأ بح «قوي قاودقام' + وقلاف
 ةيحو لقوا «يعوئدس| ل( درازويح) فر

 .لاصاو تنس تكيرباب : ريب قاما ..ئدتيا ابا ىنهيركسع
 0000 تاو يفك . وهاد «ىداشاب راداق هاحواوا
 هل7دالج رد ريدبات انما هدب ندد .ةفطاو هك ءار ند

 . ىدّتنا تاي كرت هنسدحدىم كرودبا هعراصم

 ' ٠١ يالا كيد ل ةراوت

 : ىده ريدلاف ندب رح نإديم و .توهك .  صور
 مدلاحوا اريز ءردىلاماملوا هدنةءسن قايضف كبوأ 5005-0

 درر راو ليلك دع راق ومالا

 هيلا يرق طا ناوأ ييرظرا ا ٠ هواوس
 : ندنس ههموح .تودث ت0 صور



 : ا

 ندمزام :كتسدانا داعرلال بق 6 ريشمدعا داو لد 1
 .: ردشملبراقح

 انما ها ندا نفك خئرس: ون انا .:  تدفقات

 نالوا ىزاتمم أ كتيلحر ىايازم .وا اريز !نوساوا

 دامعامزراسلبا.نانالراشوا امسي ..ىدرود لوا ند ل 1
 ضم رادتما:اقو ءرلدعو .ىراك دابا هزمعالوق ؛نيس ةعلشلا

 هلرازوس ىلانءهم ىكبا ندبا فاخ ندرادعو ىزاكيدتيا

 . مكج هبوب كنج هلكتس . .! رلرويت هلكا هلمزب

 توهمو !لواملست .قاحاا . .دلا»وأ .  فودقام

 نم راراو اخ ردان :. اشان هرزوأ كملت ريدتتا [شاك هن ىلاحا

 هنيرهزوأ ق.ريص ريب كنك وب يكدر كنس ىك زمغيدبب

 هداروبىدةسم » ها را هنسر هزوأ هنقا ربب قاعم

 ززازاهيد + دكت سس
 ىعاربوط ءينك وا ىلفابا كموقلام 3 . ثددقام

 نيا قاملوا فده هئيرلتنءل كساب داحخاو كمثك هيةعوا

 و ىدلك ءنائسن ود ؛«ىتامروأ «مانربب » اعقاو . مالوا ماس

 وبول دمك راق نيدشم هعاتداوت كد نداش ب ك0

 هند اهاد همقد كوص ريب ىمءلاط همي ربارب ةلكذ وي ٠ نيسر

 ! روو :مروييديا ريس همدوحو ىمئاقلاق برد :. مكج هي

 هءاربغاب هند «! ريشي ! روط هكا كليا »و ! فودقاس



 ا

 مكيدتيا تانةحا هدايز هل :دحما رللاسشأ .  ثدقام

 هدايز كب ًاناذ هلكذاق كنس . محور ؛ليكح طقق . نيكس

 )0 .ردعوبشم

 ماو> مث ؛قوي مزوس كجهيهليو اناس .  فودقام

 هد هحارد  ىتحا هي هم: ءذيا هداف كرادط [©] :رذ ةدمجاق

 6 روزانا ةعراضعل) قاحلا زير وخ

 لباقان.نيسر وميديا عياض ىككما هدوهب .  ثدهقام

 هدبا حر هلقليالوق راداق هنهلكجيلق نيكمكىب اوه سمل
 سلف :نيسرلب انك هاملتال وق زاداقوا د ى كمل

 . رد ىلهسلط متايح مث ءريدنيا هراشاب نالوا حرج ىلباق
 . رد قاحابالوا بولغم همدا نافود ند نيداق رسب

 انكانو نك ىيدما ند  كمدلط :. فودقات

 ا ير دقاك 5 ناس يدل دانا كلم ككدتلا ءانكتسا

 ندمدو>+و 92 راه-كرح هدب مكيد رو .رامدأ تايح

 . رد قاحاشنقاب هنير هزوأ ىدوجو كرلنوا هدايز

 0 نا
 !قادمزو كرك مح ءىكزو ريو - . فودقام

 كفودقا٠ هلكعد ردعوبشم كب ًاتاذ هلكناق كنس محور (؟)
 «روددبا فارتعاو دارص ىغيدلوا شم كزلا.و ودالوا

 هج . ©

 عطاس فى وش روءلوا نازرل 2 (»«)

 « مطاق باود> ريو.د وا ىد يش



 كال ا

 وب . نيسقاجاالوا هداروب نس : مرايوق هن-هيق قارالوا

 .كيراحمربب كوبوب تباغ هداروب ؛ ىراس ريقيش حالس ىلا ةهد

 .علاطىا ؛ رودلوب اناب ىثوا . روريديا نالعا انداع ىغيدنولوب
 ماود برح ةلولو .راقيح ) .متهتسإا ندنس ىش ريب اقشاب

 ( رورو وروك دواؤيس و موقلاع .رذبا

 الب .ء وطاخش ! نص ىدتفا“: ندتهحو -.. درواوش

 في كا يرامذا - كدوتتم + قدرا ملست تمواقم

 رلنات سيحم ؛رارومبدبا كح هد رلةهج فاتخم .شملي ربا

 ندزكق رط تار 00 زاربا كب هددب راحو

 ءرولاق ىئزا كت قاحالا“و ردءرزوا قالا ١

 كات برزخ كوفوب نسعد وا 2

 رلي دع هزف رام مز نيجي
 هراراقح ) ! هيوطاش مهر «باعتشح د

 ( رواويوط اه 5

 ديان ىب ىلامور ريب نونحم هداروب نيك ب . ثدقام

 ىذ 00 ؛مي هدب عل قيدنك هلؤحلف 1 ؛ ميدي
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 دوص وا . رويدبا جيمأت قى« سؤوئورب اذ ذل و و ثدهبقام[١

 5 هليا«واتقوا » و « ناو طنا » نيا تيروعجج كس قح

 ىا د هحئولوا ديهأ ان نددت روم نا و بول م ردد

 يشب دنك هلي اه يعاللل ؟هرهيد«!نيسثمترايع ندع ساريبوروق تايضف

 .حالع ٠ ىدشعا فات



 كم ا

 .٠ رد ا م.سأ 1 هيو تثوئفأم

 رو . 2 - || 3
 روجتم هدايز اهاد نادي روب هم ل طرا # دراو.س جاك

 كيد نع كن طقممات هلع نااع.ش تاّذلاز ىدسأ 2 نالوأ

 : اعاد لك در وفنم هداز اهاد نكلاب «رياخ 322158 ثديقام

 ى د ض هدي طلت هد مس رد شهدم هدايؤ

 نودأم ؛ءناسروب هلي وس ناآلاب ربا 0 دراوم- ا

 0 لا رج دوا بذكر" كر وين نافع ناك عا! :ديقتم

 لوتقم دراو.س جنك 5 نر هعراصم) .مكج هددأ تا.أ

 ( رشود

 هرادع.1و نب ؛كدشم عود لدن داق“ م نس ب تةيقام

 نالماللوق ندنفرط ع دل و 0 ندا 6 مر د

 5 مروهددأ راقدحتسا ى رلح الاس

 ندري ىغإ دمج 0 ثد.قأه 2 كلا ماود لادح و كذح ةلولو

 1 رونوروك «فودقام»

 ل 2 -

 كيس تي ىدلك ٠ ند تهد وب 3 اوتو ول امك فودهقام

 نر 0 و كذشا ىدإبدبأ ىلثق 5 ِإ يا

 راقوءو> و كمهحوز هسروبالوا ىرب ندمرادبريض مب
 .ردراك> هدبإ روهط كو ل اءكاد قر را ف.ط ثم

 هراحرب ا ىءالا ل َّى رلوزا نيجي قامشاط تشدؤ

 مكيدهسيا كم رودلو | ثدقام 0 مهدرودأو 1 ىرادل » نردو 2

 دوست 1100 ل ىنعاز 3 ىمدلو 3 ةسقول » ناساس

 00001 1أ1011165

 نك باف ذذم



 ملل د ع

 لإ ب1 قدال اس ةسرفأ >2(
 ءمله ديا فداضت ةيددب ركع ياوق كدت ماشقأ وب 3ك

 .مئضار هبال وابوللغم قدسزاعارغوا هموجه ىنوا رك أ

 مولواو ناقوب.ز لاح ىرم راوروب .نوباوي .  ملوقلا»

 .زكيديازادنا نينط هليرلتوق هحنالواىئيرل هزاوا كنيرابدانم

 ( راراةيج )

 هنحص ىحتبدلا

 : رونوروك ثديقأ# 3 رب كنا ىنوهو ىاه ةلولو

 هدبأ دا ؛ رلءدالعاب هخوهروطرب 0 ا ثادنقام

 دلوب قد نيداق ١ مجىلاهشيبراح راداق هاه يك ف رعب م

 ةيديقوت 6 ىلاكوقروتوا 1 هذ هر هاسمتلا 0 0 عا

 - 0 د له اةشاب

 ِ؟ رد 3 لما هكا دراومس 2 2

 .نيسرواواش وهدم كهس رب ديشن ا ى 2 0-5 ثاقأم

 هدم هه حسا م 06 ءرياخ تع 6 دراوم_س ع

 ا



 تا

 ىئدمش ةنشرا ٠ ىدشعد « هقروق 00 ةشودزوأ

 اب حالس ٠ رويوروي هنيروزوا نانيساود نامروأ ريب هد
 دتي ااءدا كنىعاس ركا !  ملاقيِح ! هنشاب حالس ! هنش

 كعارارفنداروبهدهن قاملاق هن هداروب هسا وي غود ىث 03

 وش ؛مروياللث أب هيالوروت ندر ككاوك ردكون ىعوراح

 تءاصم .مر هدياوزراى-املؤا وحو رهف كلملاع روشك هدبا
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 .. :كجهلوا ءدلاح ىتيدلوا هد زكريص ضصتخار

 0 ل ا

 <« فودقام».«دراو.س» رايت>!« ملوقلام ههلرلقارياب و راهتنمارت

 ىلاد جاغا رريب هدنرثكوا لا ل . لرارك ةةليرل ركع ناتو

 د 100 نيهاي ىلباخ !روط ت6 00 ( وقلم

 0 57 !ىرك ناريس سمعش ندنلادجاغ ١ ىدم.ش

 3 م هج هع مرت زس . 0ك هد 5 سدلوأ هن 5

 هدأ ادباموق هيودعه كليا ا هدمت ركمودخ ع

 هعا اها ايفون هزعالب ر رده اعلا نالاو هز 0 000

 .٠ زرهدنإ هديع رد را هلي فودقأم ئ
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 ( رريك ىعاس ريب )

 0 نيس دروبلكا هب همنا 0 0 0 ثد.قام

 : تاهل قوباح

 قش كح هكا صرع نع ىلمفا 00-0 ++ عاش

 2 مرو هملر ىدكج هن هل وش لصاب لعل كج هعد ا

 ا 0 هليوس .ءالعا كب ٠ ث هيقام

 4 ءمتح 2 مانربب 3 0 راكب تيوب هدب رق راو كنه ع ىعانس

 50 هريمد 0 0 « مان ريد 3 ميهروك هن ءريإ 0 مدقأب

 ِإ ىعنيسامالاشأب هيادمور

 ! ىلا رادو 2 ) قاراروو 4: ىعاس 2 «٠ ثدقام

 ندل.و مونرو ءهسلكذ ويعود مزوسركا ل ٠ ىعاس

 وك ىعيدلوا هدكماك هدافاسم "ليف. يوأ نداروت: هيلا

 0 كردتم 0 3 ص دفا 6 مروبهلب وس 6 كك رياعب هر

 ٠ نامروا

 ىلا كه_سروب هليوس نآلاب 5 ا

 ىع ةداعأ كرا 0 ا ىريد راداق مد ىياج

 ىيع انا هد 2 هل ويعود كريخ 51 7 عاجلا حل

 ندب راساتنج نجح نيهيوس نآلا كروروك ىيك رايوس
 نانيستود ىلامروا مارب » انا' . مروي الخشاب ةنةمتلةهبش

 ] ثعبقام ٠١[
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 ءاريخا وب .ىلهءتيا تاهو 0 اهلادع دك هك هيقأع

 !ىدرياس الو تعادرمب بسانم نيا كله ريديتشتا قي

 ند 7 هليجو وب هتشنأ ؛ نيراي هني هركوص نيرا ؛نيراي

 تدمرر# هنير هزوا زعاردقم تانك ادا شاواب ديو

 نواويو روك كيور راداق ه:باصه كوس هك ز عام

 نادال دبا نيوص-ىنرانع 7 هاو كتومح ءرال 5 نم قود

 ةتايحاهلعشم هصيق نوس ءنوس [*] ردشماعاب ىئريب اقشا

 ءرغإ ةمحم ءءددداتا قوه تفاش ءند.زانس لطظ رعب

 دش اهاد 0 هجن هفرإ نانا وا ؛« نايا رحب حعاص هدنر

 در لكد ىن درع اقشاب ندىجايد ةءوك ىلاوز زن نن هعمل

 واوط هلرل روهمو هلولو لوقت نددتقرط لادبا رب ؛تايح

 هارد هناك رن انهم ىف طقف نو

 ياللا لق هلروصوش هرايع ندن هجرت 66 0 1 1

 هز ورعود هيوم رابغ ا زو هنشدل 2 مايا ىنعل 1 نونو

 5 كش رد ممل وا داس انشا قدر ولد. ناحا لو
 2 © هدلوب مك دا لوبق مز ىهرايع ون ئرلعزت ركيد هبةهح

 0 نوتوب و » . 1161111111 1/055 ىمجرت» هجناملا شتا
 نالوا كعذد « ردشعا رود ةراتلا 0 ناقيح هلو رابغ

 [تم0 تلاع © عوؤئئضت اطمهطعم لدم ءع]1هانع11 16غ
10165521 211111 7722 10611 

 0 ردوش ىلصا هجز لكنا . ردشعا هجرت هل راه رابع

 4110 211 هات 0 اقتنع 11عط1 6+0 5
 1116 705: غ0 1567 1



 ا ا

 مأ ود:هلاهريغاب هيد-<-2:ةلروط# .زااسفاخ ركدا 0

 5 ردنا هدلمود هن هريصا# 5 ا كنعوطا 3 2 رلرونيدما

 راداقهب «تعا ديا كاله و علب كولن وأ ١ قاهتسخ ِه قلحا

 ميكحت هلرلدلك مزال ىرلاعغولوب هدزفرط مز ركا زلتيسهلكب

 6 قدرال.ثراق قارا اورب ىف ىبءشد ٠ رامديا اياعولوا

 6 0 ا
 هنيرلةكلمم قاراتاغوا هيدي رقوق تعحر و ريلك هياكج كج

 ه0( نليبعلا ئرادات رق ور داق هدزاشند زك كذ رو كو

2 

 ٠ ىئ راي ةايغح كات داق نع ئىدوا 7 نو

 ) راقء.> (

 ىنغي دلو اترادع نك 3 كَ قاشروف هك ه.ؤأم

 ٠ مدتوبو امداع

 م رب فو# ؛ىدرولوارادهشعر مءاوح نووب

 ىدرولو اكيد ميد. هدمشأب ىببك راشمبا تايح يد" مرلكلع
 تانكش 2«تدشخ و.مدرودل وط هدايز كب 0 ور .ةليشهد

5 

 نيح دايرف ون دن ٠ ثد.فأم

 ع لا كسا تافو هجبأارف 50 نوت ىدس



 كت

 كمايق.ءاريزءردوب ىديما هحياشأب كيدوأ ملوقلام
ِ 

 ةلمج كوجوك ءكويوب .هدنسولجكرارهش ىغيدلوا نكمي
 هيريح تهد> . هدنتعم ؛ رلبدتبا ناصع ةدئاغر ىدع 5

 010 الو رار هلال اق. ىو ةيميك قش ندا رفا
 املا تك د هل[ داع و" تنما اهاد د. فودقام

 ريبادب نوتوب ًاراظتنا انوب و١ مهيهلكب ىلاوحا قولو نيحنا
 : ملءدب أرجا هليشبال ى م هديكسع

 زمتاجانازاق و قاجإاي هحقبجأ ىزئاسح .  هراورس
. 

 دل -- -. 7 .

 رقت ؛ تعاس كوخ هديا نييعل ىئيش مكس د د تا دوخاب

 وأ رلديما زم -ةعطق 5 رادزورب نالوا هد كف : روسدنإ ب

 ةهريرو هرعطق ةحعملا رعب ٠ تاب راح ل33 رولوروق هنن رهز

 . مهد عل رسأ 37 هلدعقموب

 ا ٠ 0

 2ك كنسوطاش كك نانسنود

 هكر ل و لون ى هس 8 ثدقام هلراقارءا 0 رأ هتيمار“

 0 نازل نون قت 00 2

 همردزوا كرلراصح 2 ىرم راقا ريا ف . ثهءقام



 هظعل ا كك

 هنحص ىحندرود

 هدقازوأ- اساماق 0 دن راو ناشسنود

 . رونوروك نامروا رب
 را.تخا ( ملوقلام را ردي جوت رلقاحتس . ريئيلاح رأهتيمارت

 ) ثءاتوهم) 5 نسق وب هل 1 فودقام 0 ءىودخ و ) دراويس)

 مظتنم ا ١ صور ]1 3 َ قولا 1 53 أ سدن تاق 1

 .٠ رارريك هلك وروب

 0 5 م هدب 3 د هديك 1 ملوقلام

 36 نفا رلذ و ةنعدلا| تدنمأ ع

 . ىقوب 00 2 اا 2ك ثاني هم

 ٠ ىنامروا مان لري تس ثا 4م

 نمشد روعام هرايخا ىلا كنعد سنع َى وقو زرالفاح

 .هضبوأ نشا :ةنان ردة

 ناتدسأ ودو رد هدقاملاف 5 ايساود .هلبا داهمعا ل

 255 كد 4ن هلك ى لماما هخلا هرسماع ىسهحلف



 هك 1 ل

 ل هدي أ صيخشت ىنغلهةسخ و لءاح (#*0 ا كيلو

 ريبطت هدو رود كح هس هدبا هداعا ىعةنلوا ةاماك تيفاع

 مر هذبأ قرع دراكر اكتم ىمات 0 3 كهل هديا

 - ب - 0 5 همه اهيل

 لهي نوح 0 6 مر ردخلا 0 3 هرلا كاع سدع ىراشباةسونو

 هدا نورا ءاظدا فاز رساله ىاود وناه .كم ءاب
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 اذ تءقح تاو هر عدلا 0 تاو 216 رش

 + ىدرتو ثداوح هدئقح 'رلنوا ءزب ىتاكرادت كرك
 با | 3 يب

 ريد 2 1 ىع را الس 0 ثء.لام

 7 ندد ولغم و توه هححبد .ك هناموسأ ود ىلامروا « مان

 ؛مجاقيح ملا رس اع نفد 4 ملاد 00 ل

 ٠ رياس هريمد 2و هب راع أه طز ريد ب ىداد ود محازاف 06 ١ ا 0

 (اعج

 كنب راجرتم زمنا رف و ناملا ءانثتسم 110116 عاخا 0 [«]
 ا ىلشع ا هجرت هلدش هع هود يسلك 563:16 ىءدتلضا ىنةفاك

51 

 قوس 00 هبه رب هيد وص ىسدماك را ردا 51 00

 ل عدا ردك د لوا تفارظ و سانح رعل تع نك



 كلا نع

 زكيريدصا ىرلندباث ندوقروق 'زكيريدتيا فاشكتسا
 السار ند يمول كسل 1 ىعرلح الاس ب

 5 وتقود

 ددع.هدايز ندقاملوا هتسذ '.وأ .سضصىدنفا ب . سبط

 مورا ىقح ورود نوكسو ءاززلا عو كول د تر ىلاوبو

 . لاح ناشيري هليا رالاب> ندي

 هيسح ثا تاياه ر ىاوا ناكمل همي هوبا حك 53 هيقام

 نددظفا> قر ريب ا ؛قاملوا زاساود 0 رسب

 ىردص و ؛كعا  ىلط ىرلهطع كوك هعاود قارا

 قيدبضتا ىئارجحا هئير هؤوأ بلق كر هدبإ الما ك6 قوف

 هلرارهزناب مالم ضعب .ى ىدنيقيص ىلهكلمم كب وب ندب
 ؟ىعزلك ندكلا كتبا مفد

 هدر كيك ديلا في تاكلا هد رالاح هليوو - . بييط

 1 تاوادم

 ندوا. ركنا ةرك وت ىايط هدااحوا ك1 2

 برد انا ىدناه .  مروي هم ةلكب ىش سب جيه قترإ

 نوت ىدس :زاكيريو ىع ىريشم ىاصع زكي ريدنيبكى مسابل

 8 ىباوول لانك روق وذا د ا ا ندي فاشكتسا

 مل هروتقود  ملعءديا هلم .ىدنفا .ىدياه ٠ رار وميديا



 ا و

 كس ىبأي ء موحه وب (هلسس مرا )  !مرويد ءنون

 ةلاهج رد 0 دوحاب كقخوريدشلو 5 هدر هزوأ

 هنا زخ لصف مايح هدب : ةداشا نار قلي كعخ ةزراوشود

 ” دعاطم . .تقفش ةةضو .ىئدرا ةيمسوم قاروأ طوق

 ةمدم: هلكت ئ زلت معأ ند قفار هد نس كو

 ردا راقدل نرد طقف نسقناعش هير كراتوي ا: ع ىل

 ت0 4, !كللف الاوز. رادرخ نانواوا ناجح ال
 ىيدةمهديأ تراسح هيهمدم هللوس طقفق يبد ا

 ىدهس ب . مروبجي هبة اك هليإ هيقلع تاكد

 ١ ! نوت
 (- رريكن وت ىهس- )

 ؟رد هن ا ناهرذل دع. لاول ىدنت

 ٠ ؟يراو تدارود هب اهشاب تح... "تدق ات

 ا دلك طففاع كول رح را راك فرب دعب: نون ى هع

 . :ض ىدنفا .ءروسدنإ هلا

 0 و بواب ف نم ركل مران ثدنقام

 كنا ارك عسسل نر رد
 . قوي جايت>ا هرلثوا زونه .  نون ىدس
 اهاد ؛مروب هّئسإأ قاميقاط م راحوا 2 هيقام

 ىف'ارطا ترود كرش كك ا راو هدايز



 ا
 _ٍِ ع

500 0 0 
 ٠ كرا 4دب راه زياكتا ,نكمما رارف راداق زداحد
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 نامز 5 0 باش ماك اطو حور ل و 39:0 2 كسب امور ار م تن شالوا ساو تن الدأ نإ 522

 . ند”"قاحايال وأ: نازرل هللا فاوخح .لتخحت هدد

 (رربك ىتمدخري)

 ؟ هلدلا نلددرب ى رود زاقوب!كودوه 0

 : راداق كرب ثا تكتم ىجح مم اح

 . ا 0 كري نوأ انج 3 ىح مد

 0 هلكي دمج ىكزو تك هلر وه ( ثدهمقأم

 .قاشوازس كروب ءرتاقوك قدر ءايوب هيىرصربق يتيشخو
: ٍ 2 ََ 

 كك ريشا وب ) نيسلا ىناح هللا 0 00

 ىكناه :ىلهرهحج تروعوب قوس و وقروف هناا كرتقاناو

 . ند هي رت مس كنس اود 022 5 20

 0 لو حف ب 2 ةمرك لوا: مقد. -:ح (ةرالشإت هاقردش راد

 قلاث هديا | نوب ىكدس ( راقيح ىحت دع ( ا ةعووزلا

 نق ةلس #0 9ك 07-55 نيه ؛مرويعدبأ و



 ا

 3 0 3 ك1 عطر 2 تل 1 تت 0 تأت ى زمكعس .ملهءوروب هب هللا :اللعأ 2 اق

 هي هع نص رع هب اذ ىءفدلوا نوب دم هد «عورمشم تووص

 0 ا 3 4 | 2-21 ---- تا
 ريهطت كدرمتحلل .ملالوب ىءددض كو تع هييمييا#» ع د

 هج الماك كوس :عرعاق -ارباز هلكذوا نيا ىءافشاو

 ) ود راد 21 ادا

 | 1 ع 2 57 0 . أ

 ىلب ىرادملكلس هل رش :هسزاطوا جاه .  سلو

 1 راقيج) ٠ لم داك سةر هرواب < نامرع » فاتك

 هيدحعص ىحجنجوأ

 هاا رسب هدوطاش ها راشسن ود

 2 رارربك الارعاس 95 تدع و دارفا 2 كك 2 ثه.قأم

 و لا رو اناك ق راع ئعاس يزعل ١ تدرقأم

 ن1 1 2 همه ولزخ ان هيفا

 ىف هلل وقرول هحكمد هع كك هئسر هزو' ناشسن ود

 ند نيداق ؟ردد موقلام كتخ رهو قو الغ همالوا روضح

 فئاو هئيقا وع ةفاك كي هنإ رمل رومأ ؟ رد.عشم همجا دلو

 ؛هقروق ءثاقام»:رليدررو ربخ هءدالوب وش ناب رل ند قدا

 - 0 5 هزوأ ل كمدأ ع 68 دأ وم ند ندا



 ا اري فد

 . راو نابش قوج ريب زيسوت ندبإا ارحا

 ؟0 ودلال هن 6 ديسسما لإ ا

 هك ال دريك ب هاف نانيسوت < 2 ا

 « روسد_ نونحح نينا ٠ كنوا « عزلضس .رومدنا محم

 ريب هنلاح وب كنوا ٠ هدىرلضعب ندبا رف زا ندنوا

 و2 نال وإلا قمع طق < روج رو ىلا هلا 1 5-

 انعو عالطسلا . 1 دصقم ناناولوب هدلاخ ريب ربط كيلا

 ناكل 5 ياو ريب راب ديا هرادأ لبا 5-85

 ود 4 ريع امام ىس هعبا هباقو

 ىدم.ث ىنغي دشساب كني رالتق ىلإ“ .هنيررللا“ تي نسوكمأا
 هيرهح كبوا رانايصع 0 «ىدميش ؛رويدناأ سح

 املا ل اع ديما موق 0 تا

 دسار  رويوزوتلا طاضاةقلاس كلا 0000

 . ىبك ىمهسلا نامرهق ريب .هدنر هرؤوا كنهجوح زيس
 ىدميش ىكيداك 0 كي ةيندتك .كننرادسع نار

 .روديدبا سد

 روياي راحو روي هرتيث ىساوح هك مادام ب . تيدتن هم
 راقودنولوب هداروا ىمدقاك كرايش نانولوب هدئتطاب هكمادام

 5 قرا رويبدبا ماهعا 2 7 ندب

 .: كح اهل هديا حجت ك نيفا



 دك را

 ار ار ويقود ع لوسلوا رج ركدجيكب ٠ نيداق

 ه4ل.دعص يجن |

 اساماق ريب هدن راوج نانسن ود

 « سون تراقال «ثب هن هم 2 ردنا جوع راقاريإب .ريبلاح رلهتيهارلا

 هضم 59 5ع 3 سون هل 60006 1 2

 نام ربش هلبا دراوس ىمددع مع و ملوقلام 3 00

 هيركسع ىاوق دكا فارالاوا دنس [ساموق كا فودقاك
 وب اريز .رويقاب ىرلنوا ماقا ما رد دفا

 اسد كرات رن 6 ع ويه وما تا رام اطلق ١ دلل

 هلي هدياآقوس هيدعراصم ريب نغزاو هبدمدعأم ربي هليب ىف

 . رد ليما بو نليتع راداق كح

 وأ .ديزاوح نارا « مان نال رة شاد 0

 ار وملاك ندفر طوا٠ ز راك تسار هرلن

 ؟راو نإج 5 ىم ربا ري هلي ردا ربنهيلان وداد. ثد.ت اق

 ا ا ا بعت لا: يفوتك

 ك ران وهءواو :ىمةتديل هددت كناكداز نووي ناؤاوب ةداروا

 ءداروب ىيراتراسج ةبرح كلباو ىنغوأ كدرا ومس هدنحلا

 29ه كظ 1ك“ ب“““““بببب“بب7 <

 هراوك اجا وس"



 دب 0117

 2 املوأ ىلكد ر رقوحوأ راداق وب ٠ ركشتك يوك خلا

 نديرازمح . عدلبدبا نفذ وكنا: ةروسدا را

 . زاماةيح ىراشد

 ؟ راوىع.دوب 0 بيم

 ؛ رولا ىباق ! هغانال ! هغاناب ب. ثدقام 90

 57 رو ان زكلا ك6 6 اكلك 6 يكل

 ركل وكما فاو ا نشل قا 0 وش را
 (راةيح ) . ! هغاناب هغانأب ! هغاناب ىدباه

 دا اوما ىفتعالا خ2

 * وهدد نود 27 لد

 رام 1 نلف كيلا (نردخ نك ا ا

 مرححم . رديا دلوب رلئثروش تعرربط رياغم . لاعقا عدم

 فشك هنيراش دصايزوي نغاص ٠ ىرالو هردزار . رلخور

 : رد جاتحم هبهار هدايز 2 وا 2 نئاودبا هلاك

 دبا نكح (2نيداه )لترا ودع يرجو قرا فارأ

 فاو 0 3 هك نانو هيد

 00 00 كك نطو ردو زكا ؛ 1

 !نوسأ 5000 5+ دال راوصنا ههللا ٠ هلنرءزوا كب

 ود طقف .٠ 1 ا يدا ناعلو إلا

 2 مرولةم هدبأ تراسد هب دم هليوس 0 مرام وش



 2 ني

 ىئش .رهولبا هنازرتحم تاكرح وب :ىلاح وب كقارب زميدنفا

 ركن رورو

 نيك عزل :كهمةع رك ا ! 0 0 0

 ! زكيدن ركوا ىثش
 .«ىدهليوس ىشنش ناك مزال ىدهم هم هليوس ب . نيداق

 از وتر ىف لوا ع كول كيوا دفا ميسا نو
 0000 وقوف إف الا ءذاروا ٠ تفنقا+ ىددل

 ءدبا كانورطعم ىلأ كوجوك وب ىايرطع كناتسبرع نووي
 !حوأ ! حوا! حوا ٠ كججهيهم

 كب ىللق !ىدكح ىنا ند نيردراداق هل ٠ بيبط

 .ءدقتلا رار ا

 .هسلبربواناب ىلاقا و تنزع نونوي كتصخخش .نيداه ا

 .٠ مالوا ىخار هبامشاط باق ربي هلي نب هدم ةئيس

 . العا كي ٠ العا كب . العا 0 اي

 0 دفا نالوا كدع كنس كحد د 0

 .روتقود «٠ مدبإ

 لأ يسع اتتسا 2 قدما ونا. ةنلط

 روك رلهتسخ نزك نكرويوا ربارب هلكت وب : ويقارب زج
 رليدتا حور مياست ى .ك ىلو رب هدب رلقأناب 5 مد

 كل 1 : ا 0 الآ ثد.قام ىددل
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 وللا 0 ىكفا و 35 ىدعيش كا بيبط

 . روييرودشوو وأ
 ,اكرد قاعان ى كك راق 5 ب ىبلادليوي ا ىرداق تمدخ

 1 20 0 هدايز ند تععاس كريحربب . رد نع دكهم

 : راو 1 ره اهاد ه.قام 3 00 ثدهيقأم ىددل

 اهاد هم هاهقاحخ روب هلي وس 07 هاكيد 6-0 تديط

 ىزوس مه ناقيح ندب عا نين كماس هديا تنواعم هنأرؤم

 9 متاحازاي

 لرا عفد !لوأ تئاغ 0 نوعلم ا ثه.ةأم ىددل

 ذي ارد قاهر كتر 2 هدلاح وأ ! ىف ا رع !مروسد

 1 ل ءنضضمدنفا ولاا راف ردات ا

 جك همربو تا راو دوه مار ؟قانووذ

 هب 0 وأ مولعم كفرا .٠ كلا بد 4م هدب --

 ىلاق راداق و هديدوحو كرايتخا و اذه حم ؟زغاحاق روق

 : ؟ىدريلك هنب رطاخ كك ىدفلوا

 ؟ركسمروم ديشبا ىلا ىنكيد هليوس .  بيبط
 ىءمدحوز رعب كَ نان 0 هقيف 0 ثد.فأم ىددل

 20 4 ( قارا وأ ىبرالا اعاد) ؟هذ 1 ىدعيُت : عدو

 ىلاح وب كقاري 5 ىئاحاياملوا زمع ناهز ريب جه رالا 00



 ف

 ىد ؟ىنيدلوا هدم مز قاقعايو | هدم قالو ا

 هف مونت لعقف م 0 نسراوش نإ نيرد ه هدتءيمط قاعولوب

 اقشان ندراءش ىهن دباب 1 اتتسات رك“ م مارا

 كيد ىنغي دةيح رازوس 3 نيام

 0 00 5 روتفود دخل ىداق تمدح

 : مدد راش مكج هيهمهديإ 10-6

 هديا معيدوت انا زكلاي . انا ىرلنوا طقف ب . بيبط
 5 د 1: إ
 . رد قدم 00 اعاب ىو ىد و زدس ريع

 نيا كمتيا تابا يعيرازوس .  ىيداق تمدخ

 ىران وأدب ب 0 «د هن ةزيس هن ندنش داع ولون دهاش

 » رربك |[ ثدقام ىددل ] هلا هلع شنم رمد سان ا 2

 هج ورو 1 ل ىدامز مه ماع - ل ىداق تهدد

 3 محمدي 5 هرد هد وشوأ ريد نيغلاط كر هدبا نعم

 ؟ ىدتيأ ءاراذ لصات ىغعتشلا قل بدمط

 قشا هدا اعاد ؛ عا دش 0 ىبداق تم كح

 .:رد .هليوا ىرمصا ءزون ولو
 2 ِ ا

 قبجا ئرلز وك ا نكس رونووك .٠ تيبط
 .اررد ىلاباق ىسح طقف «توا 0 ىنيداف تمدح

 2 حو لعف



 كارل رو اك

 . هرءاخ ريد هدئسوطاش ك8ثهقام َََ نانيساود 3 هداج وقس

 رارريك ىناذاق ىحتم دح رس و ص رعإ

 تاجيل

 كزساطقف . مد هلك هحاك حا 0 2 00 تليط

 : موونامالوب تقيقح رعب جيه هدمّش كك هناك أنآ

 200 تقو هب همفد كوص

 امر هدترك هبه راح هناهاش تايد د .- ىذاقأ نفذ

 ىنسوطنام هك هدد هزوأ ءروقلا» ندنع امان هدرز ىلإ

 ريب هنيرءزوا٠ وكوب ءر ..ل دغاك روحا ىنسدنيلاق رويل

 ارض روع هلروع :كاورس نلف دوقزاقتاذ زا نوط د

 يسرق كل داوي جفا هندروس رك هيفا راك ت1
 ءىدروبون وأ نسداط هيوضوأ ويب نيرد هداننإ ىنبدبأي

 مهتم هليكمع كيوّسوأ مه هدبامز ىتبع .  بنبط

 م ا



 ا

 .تياوقع هد نس ىلوأ ىنراي نامز ءا ٠هسرواونر وة ندملاو
 3. : رس سس

 .٠ رولو هلي وب 000 هححد را هئشأ م ملوةلام

 ة*ثديقام ؛ 1 زءشلا رب اة ندشكمعا عدو هلارق ؛رد

 - تردق كن 9 كي هطا 5 رد شمر هلك ني ك”مدود

 راداق هب كل روس ولون نم مما هده ىررمل . ىو هبب واع

 كزود و دك ديالو ىلدر ادا وأ هسرولوا كعانسم وح
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 .رولوا نوزوا هجم نهم روك الصا ىكيداك راركت

 همس - سو نجهنج بكل. سسسعسسل

 ظل
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 ! ىدالاحراع

 .زكيدبا هك احم هجككراىك الفوب .  ملوقلام
 ىتك الف وا طقف ءردوا هد متاحالاي مب .  فودقام

 هج كتاقولخم . ردىرورض مةعا نسح “هذ ىك ككرا ربع
 نتاوأ دوجوم ناز يي كرادوخو نالوا ىراذ ١
 ! "ليمان ب .كا تلا ندملا كدا رطخ لعد

 وب كرهبهمعلا هباحو ةمقادم ىرلتوا هللا باتح هك كعد-

 كنس !فودقامراكهانك  !ىدإسبالوا يسجريس كنهرظنم

 ها ! راىدلوا رهق راجود ىسدلمح كرلنوا هكرد ندك زوي
 فلك ذلقو رهق هنير هزوأ ىرلحور ! مق ناداقدف قدا

 مراتيصعم 32 لك نيحنا ىرلتيصعم ىدتك ىسدعبا ولغ

 تمحر قرغ ىدم.ش ىراب ىرلدور كرلذوا هللا ءزد نيحيا

 ! نيتي

 قلىثالع كليب ءزكجيلق .تك الف وب - . ملوقلام
 ىئركلف بارطضا!نوسلوا ناقنمهندح زكلا رطخضا !نيستيأت

 . نيستيا باضغا طقف نيسام ريدناص

 زوس .كنيداق ريب هلمرلز وف !نب !حوأ .٠ فودقام

 !رياخا اهيكح لِي هيانيوا ىنلور كناول ىجنالاب ريب هلمرلا
 ىسلبا انحوقساوأ ءتلاصيق ىاهم صهامحر بر 01

 ىوقةرب رب كج هشيربا كمحبلق .ريتك هزون زوي(ىر هلل



 كا

 تالايصفت' هدبابوب ىدنولوا لتق هنسه>رابراب زكيراقوءوج
 ليد وذو را كس هددنالد ىل تروصرب كمريو

 ا لل را ير
 . ىدباه (هفودقام ) ا محر بر 6 ملوقلام

 ' 0 ركيامضأب:  هتير ءزوا كرك رادوك ىزكهقباش م

 كلللك انا رطصا نينعا ملكت « ركن رو . نانل ١ ءزكمالا
 توعد هبائالاحرا ىباق نالوا ولوط كب و رايوس هنغالوك

 ' ودا

 ؟هد مراقوجو>  .فودقام

 ىمك رليجتمدخ . راقو> وج . نيداق .  صور

 ظ . ىنولح ةهسرابدأوب

 !مداعولوب هداروا نب هك قاب هكليدكع ب . فودقام

 ؟ ىمىدلو رودلوأ هدمهجوز.

 . ]1 مد هليوس - رو

 . ندزمئاقتلا كوبوب كياليوط ىزكتناتم .  ملوقلام

 . ملإاي اود نيب كجهديا بايافش ىردك كلهم وب

 نونوب ! نيسليب هك قوي ىراقو>و> .  فودقام
 :.؟ىلكد زكيديبد. ىديبديا -لتق ىسهلمح - مرلورواي لزوك
 زكلايقالباحوب هك كيد . !ىسهلجج  !ىئالباح منهج هأ
 هديرلاووي ىنس.دلاوو ىيراويجويج لزوك .هدنشنيا زج



2-0 

 رف ردايب اهاد و ىكسا اهاد ند( درو ح) (؛هدن وسع ملاع

 ْ .٠ ردق 5 د

 لش ع ىلا ا 0 مامن ول 22: ضاوز

 هلي وس 2 < ال ! مدرسا ثكعا هلياقهم هلكمربو ثداوح

 - - - . يا

 كلوح و 0 هن ةمودقأ ىقلا' كرلقال وق راؤوس مج هب

 ردراز و- نيهتسا قامايريغاح نيحا ىعاوه

 علاط 0 ؟ نكاع ةيردن رازوس و ا فودؤام

 هللف يو شيا تباصا 2 لوا نلدمش مه ةسقوب ىدنسم وم

 9 قاعتم ىمدهب 4 مص تحش 3 0 ريب ندنأ قاعت

 هلكمشود هيد وحلا“ ى ءةضصقدح كونوب 2 . صور

 ريب جيه قاحاامل وأ مات بايدصح 0 هرب هليوي رارب

 .زاع وو فد.ةع 053

 هصخ هسرو.كود انا هصح كوبون رز ا . فودقام

 ءركيراو انا نامح ركئامالفاع
 يبد همتتشأ يه راداق هب ىدهم.لا .  ضور

 . نيسدعا ترشو تنعل دبالا ىلا دك

 0 200 اه (قراريصيا ىبرلقادود ( 6 ف ودقام

 و ص هحوز ٠ ىدليدا كل وطاش ت . صور



 كرك ك1

 ؟لصان مهحوز .  فودقام

 .رد هدكيففاع ل . صور

 ؟مراثو> وج 8 ا فودقام

 .. هدّتفاع هدرلتؤا .٠ صور

 ؟ىمعدامزو ىبرراروض> كامطاس# 208 م تق ام

 اماه بق مكيدتيا كرت 001

 .رليدبا هدتينماو تمال

 هللا“ مجرد ندزكزغا ىزكي رلزوس ب . فودقام
 ؟ دا هيا رقكبا كوكا . :؟بافا راقج

 ىرارخ 00-0 ناياملاق ىلاخ ردكموأ 2

 قدح رسب تقو ميد نكر> نينا كم 1 هاو

 هعباش ري هد ةح ييدتبا مايق .دنملع هيام كتم نادر

 0-0 ىاوف كديشس ندويدس قَوَح لد ا ىدراو

 ىلا 1ك 2 صار ..ح هعباش ون 0 م نفح

 5 2 ور و داج وقفا الوبر هر شكا ىعاسا نا يك, هلي داقما)

 كم ربو تياهم ورثت رحض ملاظ وب ءردبا عادبا رتركشل 0

 ءردإ قيس هب هبراح هلم ىرانداف نيجي

 هياجح .ةي  رلملل م ١ ل دايو ان 0 مل .قلام

 |ويسزام مت ىرلتريض> ىللارف .رتلكأ .زاويد تكرح

 ىدحا نمام# هز واعم ىام كنيد.ك كي نواو كادر



 تكا

 ! نيستيا

 عروس 1 *نامأ عتق يش 00

 د ع هش 00 0 فودقام

 يضر ا نح قلكد نمءدلاو 1 و 3 . روءقروق انداعزد قامت

 املوا ىرلربذ ندشش رسث 2 هداروا ٠ ريل انولوأ ةيمسلا

 ءارل» 1 را كك كيةسك ب 2-0 اقشاب ندزلناب

 1 داي رف هددحرد كدمدنأ كاح ناوه . راينا

 5 دوغ ناي ؛ رو ءدقامامتملا هتقد ءد جيه لقف هدكمليدشيا

 ٠ ىراكاح ام ؛روبن ور وك ىبك همالقيباص رب ىعاياب .هداروا

 اح نيزسفااوروص امداع ىتيدلوا نحنا كتبك" ءهداروأ

 ىرلقودق وص هس رلاقب اش * تانرو بابرأ هداروا 0 روم

 لوا ندزااوص ىرلتايح , روبلوارمعم 3 اهادن دكحح

 «رويكت
 كلل ءافلفاع 2.1 لعاش كب كي ك]" 22 فرد

 و د ال ]يآ ٠

 ! هياكح ىقيةح

 ؟رددت تك الاف 03 كا ٠ فودقاف

 6 تك الف ندب تدادصا و تع ام ريب هس .٠ صور

 همس ول " متولو 106 5 فدا ةناكح قارالو انك اق كوص هلأ وب

 ردا ديلوت تكا ولف الأب يس هققد هه ةرودر



 اي د

 4 رجا ىنهيامع وب ايزكا ىو. نديلهلك هيهرتلكنا ردد زجعم

 ةمحاو ع رمت لصان ندهالا بانح . دروأا ىكتدتإ

 دك 1 د5 اعاد دنك قوي رود سا انخان
 طاحم هلراهحرق و . شءشيش ىرلدو>و هك ققحم ىماروش

 ايط و باصم هدروص رب سرع و 2 تقر قاوالوا

 : رومرما انشا ىرااتتخ نالوا قوام قاده كل

 .هلرلاعد 0 0 دك نوذلا ب هكاورون كراةحت

 كجحدلك كك ند دك ىنافششأ ةهوم وبكر ويالغاب

 ه0 ردك امش ندوب : راروسد» كعمديا كر ءرئازق

 وب قهوكحريرس و ٠ رأو ىسديوامس ةيهوه كليلو

 هحرد ىفاك هنغيدلوأ عن رهاظ٠ هدنئاحبس دز كلارك مرتح

 . ردطاح هللا ةسادهص تاكزب قوح ريب .نديا :تلالد“ هد

 ؟ مك ناك هياروب زكقاب -. فودقام
 ا اه طقف 2 ندم راشإ ردا كن ملوقلام

 .مروب همعبأ قرف زونه

 . ررسك ضو 7

 0 شوخ «. مداز هج ليكو اة فو دكأفم

 ل كك دلي اه

 هركر ىرد.ىرإ د :مروياط ىدميش ىاوا . ملوقلام

 هلازا و عفر قوباح . ترنع بر « ىنابسأ ندبا ىنجا
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 وا هدنشاب كروالد كس نوا رضاح هرفس امام“ هراَويخ

 ىدميش « ىديا هداما هتعع هيايحوقسيا ٠ هدلاح ىتيدل

 هد زمتيفف وم هسا ه.الدع رداقد ضاوعد . زرمادبك يع

 وييروط ىغلام ءتك اس هليوا نيجي نوسلوا ىلا ر داقوا
5 

 ايف و دوم :راداقو هك نحا كنؤش  .:فاودقاف

 3 ردي كك كما قلل ةديافك ىنبع ىازيش

 41215 كل ريب

 نوزوا هنيروزوا كنوب هركوص زاريب ءالعا كي .  ملوقلام
 لارق مردديا حر (هبيبط) .زروشونوق هيىدازوا

 ؟ ىئروياك

 رو رب امداؤزوا ١ كارد سدا تودي دب © شرا

 هحخإ ١ :راؤونهلكر ادهن ثقل ةدخ.* شماغ قا> هراجح

 و .دل رنب قاحاقار مع قسيعا هفاك كليف ىراقلا

 5 نقم ريو نددق يات يباب أ ةنلآكيوا دنا
 روسديا تاناقش لاحرد ىل ةةسخ ييدتيا ساق هن

 ( راق > بيبط ١ رودفود 5 مروهدبأ َر 0 ملوقلام

 6 رارو د ىل هدسدع لل رق ةعاوح وياما ٠ موقلام

 ةيلمع رس بوهوم 2ع مرح وب 6 ىءافشا كيوم:
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 ملق 2 د دعس نداحوقسإا ا رأ يس ككد رم 1

 ا وش ةداروب كديما

 بضغ وب نالوا كتفع دالو . فودقام .  ملوقلام

 ءىع اكذ ءىدلس قوش لظم نووب ندور .بيخع

 0 1| فود رب . ىدتا فلات كم وماو ضالخا
 ؛ىدشلا» هيام 3 ى .ثدعام يدلل هل ره سوست

 عنم 26 هالة فاض دامعا> هلع ىلأت هب الافاع «ءدربب

 ةقرع دا هك ءامدم مها نولي ةدوماوق-  رويشا

 1 ا رامشع ندهقيقدوب ارز نست هظئاحم ىداحتا

 ىرلارتفا عكيدجشي ع 0 عيدوت 0 دإ

 انيس و صراقن مكبدتيا ذايكا ع2 مرومذبأ تدك

 در هدروب قارالو ترابع ندرااتمب هناكس همعمط . ىف

 ضقن ىماع تقو رعب جبه .مداهئاط نيداق زوه . مرهدبا

 وزو قل راللوا ردا كن وعش ناناملوا دئاع .هعدك >: مددعا

 ككادالرأ الع ىف طش © ,ذامزوب ىداتنعا الضان © مدخل

 هدنابح تاذلاب . هدكلاتسرب تقيقح و . مءهتسبا كمهلهنتف

 كت دم 0 . ماراولالا تمد وعتس د واذا مييدلوت

 هن هدة. نب © . ىدلوا رلنالاب مكيد هللا كن م

 دخ كمتكام راحو و هك ةمدخ . ةخولبوا ىحيفن مهشنا

 رايثخا لوا 3كيلو هيارون كنس .مرومدبأ روح هنثد



 تت

 7 راو ىرلعون فاتن كقالخا ءوس ىه هكولاج ؛هردقوت

 اندملا+ تود .مرهديأ نكست هلراتروص نورك طك

 ناسإ مدرك ود هرج ىوس رئاط كقافو ىذا

 3 مارس هدير وا شئنا كر مدردبا لالخا ىناهح

 . مدرازوب ىذاختا

 ! احوقسا ! ابحوقسبا ىأ .  فودقام

 هسّشال هبه تدوكح ل حامد ريب هليوم . ملوقلام

 عد" ريب ىَم 5 خر دتالك | اناس .نب ! هليوس

 رياخ ! ا هنفعا تموكح ىارخا د. كازدكاف

 ثراو عورش» هكفاذام ....رد:لكذ:قبال هلم هناماشاب

 ندسولح هنحي - هليوس ىنغيداوأ قنال هتححاوإ تك

 هبهلالسس يكدتيا تاشنو ؛رويدبأ عنم قسدتك ىلا

 ةلمتك وش ىاصع لناق كيصاغ ددسم ريب ىأ .رويوقوا تنعل

 ؟نيسكح هروك نامز هب ىب ران وت دوعسم .!تلم نانوأوأ ةراذا

 قس و ىدبأ كاركاوي ىتم كب كردي لارق كنس اس .

 ٍءدايز ندقاعولوب, هدقايا ايدك | ءهاجلازق نيك هايد

 ءدياوك نه ىتاداخا و ىدنولو» نارالواتعاط

 ىسهيبوق ان مي ا رامعيادهبلا [*] ىداوأ

 ّق 100 0 و دردعتم ا 3 ين 2 4 كلتا موج مايا

 روبةتسا كءد قدرت اق زالوا تقيقح و
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 قدك رظف تالياع اف كآ .ادغام ندبوي -  موقلام
 راو قاراكعمط ريب ئه قايوط راداقوا هد.تء.يط لكشتم

 ناكداز نيحياق املا ىيرليضارا ءمديا هسلوالارق رك هكرد

 .هنسدناخ كنيركيد .هننارهوجم كنيريب ءمدرك ىيرلافق ك
 لاب ى ءعدمار نه ككلماما و مد ركسد دز كم

 0 راو دلع رب يضر واوا هلا نب نوتك هناا

 راعاز ءدنواع رامدا قداضو ىلاليضت .نيمنا كعا طش

 : ا
 .لاوزلا خير كزاي زب غيط هعيسا ون“ ."فودقام

 .هدايز اهاد ع اور :تاويش ةئس نو 0

 .لوتقم عمط ؛رالاص رك ثد.ح هدايز اهاد ءرازاق نيرد

 -اقروق ربارب كك 0 00 ىرالتاف فم كعدللا ف

 كا رالزا ةكصحت كلم ىكلاب ءا خوفا ء رك

 .هدلداعم راذ_ةم .رياعإ هدبأ 0 ىدذك اننا كلا كل

 .ىسمهلتح كرار وضقوب ءدلاخ جدل هليكح هنارنم هلا لئاَصق

 1 لياق

 .«تلادع ؛قوي نديوب هدنب طقف !لئاضف .  ملوقلام

 57 ته ض ءتان“ ءاحس «ءتناتم «لادتعا «كلكدرب تقةيقح

 رادمكح.ىك حور تبالص:تراس> ءريص :ءىوش .عضاوت

 راداق هرذ هدب ند فاصوأ نالوا ىخغتقمو راق دع هر



 د

 .زاعولو هلم ني راطق كف
 .-هتحاب © ىلع ..سحف لام .زبر وح ب .1 هلق

 قانق رب نالوا ىمس-أ ريب هدملع رد بدعم .فينع .لقغم.

 5 طقف ؛نيساع ولون دي ديا ىردرأا ندي وا 01

 ءدلاو ردي رازبق ناك رت راف ءردووي ناتو ناونع همنا
 ميو لمادا الما جن رهص كماوهش زكيرلءركأ زكيرلا
 هيدعبا ماحتقا ىتناوم ةفاك ناروط ىش اق هعدا .ا مث صارتحا:

 كدا نب 0 مب ىساملوا ن ر.كح كثدبقام .. ددعتسم.

 ءردألو' ندنسالوا لاك

 داد.دسا ريب ثه نم ندئعيبط١طارفازسدودح ب . ودق

 هىدتلاشوب مس وملا لبق ى رت دوعسم قوجري طرقا ردا
 نسون طقف . ىدلوا بح وم ىنطوةس كرالارق فود ريب

 : 5 هعا بانتدا ند 5 رب نالوا :دقح ىال ولع

 كقلخ ريب رخ ىب و ريلي هدبا ارحا هباق هءاق ىزا 0

 ىزكتوبوا 5 وا قارالو' مدأ رس قا هديا

 راداق هرلهحرد وس نيا كزمم قاءالفاص هديرظن كقلخ

 تاذ راو رزمرلاءاخ ىبباخ راكد زاونو مالم . رد ىالوق

 بواك ندب راكليدنك هج ول و'مولعم ليم وب كز كه ذب تمظع
 كج هديا س' رتفا نم هل كاسح متانص كج هدي مش ى راس
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 هلو رهو ٠ روياناق هروالغا ءروانزا ا قورودبوبوب

 . رومواوا هوالع ىءهبرض رجنخ ري ص هني راه رج

 .نحيا همقادم ىئثوقح رلوزاب ىقوح رم ا هدىلوش

 ط٠ ىلارق هريلكذا راكشطل 1 هدارو و 3 رد ق احا اللدالل-

 .روم ادد مدهانأب ىن واعمكر 0 هدك.-جاق ريب _ كنج ؛كرلروب

 ,ىلا ز ٠ نامز تاحاقاط هج وا كل.جياق دوا مكح هزا

 0 دل اا مك كراقل دف هدازاهد 0 ٠ مطو

 .كمماسم قاحالوأ فئاخ هك ممس# و ردقاحال وار دغاد هلكم

 رد م شهدملور ل ريب 6 معطو - 1 اعل كهع كك

 2 رد كج كح بارطضا هل رلترود عوفتم هدايز هدهدد

 ؟ ك.. لِ الوا ميك مدا وب -. فودام

 ا دا سم ىمعدتك تاذلاب .لدمرلزو-ون 6-32 ملوقلام

 .شءال.ثا ىلا هحرد وا كنىواسم ةناك همسش نب ءمروج

 تقو يبدا قفامكتا "رو 5 سح ىنغيدلوأ

 5 ل ول 0 ردك ور لا فاح يدك ثدنقام هراق

 ,ىبدتياس ايق هلمرلةلانف مث ىلاءذا وأ ءايحوقسيأ . تح دير

 .رد قاحالاق كك وزو ريب هدعاي مث وأ تقو

 دو فلوق هدفالخا دانف . راخا .٠ قودقام



 : كا ا

 15 راكفم -هدهتعا طوقس ىراتالوا 2220010
 هدهسنيقاط تحالام ىامسومل.ش هركدسم كا ؛رارولاق رلد امك

 . زامالوا عنامهتسهمتاهظفاح ىنحيلم ةرهج «كتحالم.لاحوب
 . مدتيا بئاغ ىعرلديءا نب .  فودقام

 هدام غيدلو ىميررل ةهعشا نتن مان كالا موقلام

 رلءديتسرب تقرو تقفشوب .ىزكرلقجوج ؛ ىزكهجوز.
 زكعم هلي قدالراصا ههللا «٠ ىئيرانتم لج وب كنت ىب

 رحم ملا موءدااحر ؛زكيدتيا كرت نيو هريب ندربب * نب
 دنمأ 9 لكد ىزكشل ريس ماب كرس هانم روجر هنازت

 كلامكزمس ىش ناس هلك هم رطاخ 3 : نكوروك ىاسللا

 . .٠ زامانوقود هليا هجو رب جيه هتفع زككدايب الوا

 دادبتسا,:ىا ٠ متطو هراسج اناق.. اناق .  فودقام

 ام اناس تاكو اريز +. روق .هلتاصر لاك ىكلع !ن نكفاروُؤ»

 ,سانلا دام لع :ايدعت ؛رون همهدنأ تراسج هيوعأ تغأب

 ههالا .  ردديؤم كتجح كنس ؛تيا ارجا هللارخ لاك

 وب نانولوب هدنتلا ىسه_2# كدتسم . ضصدنقأ تدار

 شخ انا بوليدنأ هوالع قرر وثكر اتب نعذ هه ىضارأ نول
 . مالو ا ءدافاطا د . نط ل زس هن ةشايدبإ

 ندر بن مكيف هلي وس هلناوب : 0 8 ملوقلام

 ز.: كلم هلمرويلس .ردلكد نيمياىنيدلوا مىوطق زارتحا ريد



0 

 «رويايبراح هتسدرهج كنامس رلاوك ش ىكب ؛ روييديأ دايرف
 هوقاللع هناندعت ىثيدلوأ صو ردم كا.ح وقد هكودلاح نيب

 زادعا 3 رك 0 ىراشا ٠ ًَس ع 2001

 . ىدروريدنا راركت هددايرف ريب ىنايىاجه نه . رويديإ
 همر لكي دلي هنانيا ندنراتكالف كمنطو '.  ملوقلام

 راكح هلع هدنأ ريمعلا و حالصأ مربن اسيا هم راكد ر وك مريجا

 وَ . مي.داما هريمعلا و حالصأ هددعاسم تصرف كليا هد ىع

 داعم وقوط همس 6 0 قوح قىوا مس : ىدشمةنناط:

 وا ىنافاكم قحشسم كي وا هيلهعامض 2 3 محنك نب 06

 امس نحل نيك ىلا ريب نيغرتق و رك ةماتيفا قام

 روك لوقعم ىنهمريو نابرق ىنوزوق ريب موصعم ٠ ىللاوز.

 . ردن كمي زكه

 لا را نا ودا

 و نق . رد نئاخ رسل ثد.زام طقف . موقلام

 كك ا هلب سحأ كاان ٠ تغنسط رسب ىل:امضغ

 را وه طبش  ريلت ءدبأ كرخ قارالوا يلا هيج

 دق ذل نسا نب ياس

 7 ”يفتلاو" 8 40 7#



 هلا

 «ىراقال وو نيسروب هليوس نالاب .  ىلغوا كف ودقام

 ! ىتش ىللق

 .  (نكرلرجتخ بوبالاقاب ىت وج وج ) لاق ىحن ريد
 !ىن طرا تنامح ٠ ىسوووف ج ع ص

 كح هنا. قدرودلوأ ى وعرق
 فودقام ىدهل .رديا حور 3 )1مزوطا حرا ا

 .قاراولوا ييقعت ندفرط رالتافو قاراريغا هسد !سانج

 ( . راقيج
 يبيح مشمسسشسلل

 هني حلا

 ةدنك وأ كتبارس 85

 رريك فودقام »و « ملوقلام 2

 5 .هداروا ملايار ١ كلهكل وك ربا ى روض م ملوقةلام

 . ملا هرك ريب ى ريب يربرالك 200 كل لص راش

 .فيس نالوا ناس توه ى 3 ها فودقام

 تءنطو . نك تفاح ناد صمم ىلاع و و.حلالي راص هماقّسنإ

 1 حابص يه . مارب دلاق ىزمقوةح غ ناوروشود ء يك

 4 ثدبقام ]
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 قف النوأ ةرزوأ كمل تره هوما كدكلم ضب كد

 كلي هلك ى قدما :كمدا ريب طيش رك 1٠١ مروتقروت

 هلزك<,راقوجوح * نلت و ةداؤؤل قىّرس رك هس سلا

 ندمكيدتياأ شيحوت هليوإ ىزمس ٠ زكيدك نداروب ربارب

 ندنيقاب كي ىزكصخش . مرويلاص ميىشحو كب ىنالوط

 . ىدرولوا انف اهاد نيا كرس شدوم ملط ندا

 هيهمددبا تراس> هبرأملاق هدايز ! نيس هظفاكح ىزس هللا

 ' ( راقيج ) .مروب
 قاانف طقف . مهدي رازف ةيهر تن. فودقاق ىددل

 قاب كلبياو نالوا حودمت ايرثك ١ قاعاي قلانف ؛مداعاي

 ىمغيدنواوب 1 ع ملاعوب نانول وادع كليم تينَح لك

 مههفادم ! تاهمه .نيح «هدلاح وب :مرربديا رطب ىدميش

 روس ىروهليا ىنسهظحالام نيداق «مدباب قلانف » ب ءنوخحلا

 ؟ردا هب ؟ءروك

 0 د را لتاق يا »

 ؟زده رلدروح وك فودفام ىددل

 ؟هدورت 1 هو ا ا

 ا د هكمر هديادنمأ .  فودقام ىددل

  لكد ديرب ديره كرار كاران بت هح وت يح ةلسالوب
 رد ناح ره وأ تل لتاق ىحنربب



 ت1

 ينولاج .كراناا بوت 2 ..عوضرخ 1000
 ؟ ردي اخ

 . انثدسأ الب ءىسدلمح .  فودقام ىددل

 مك ىنشيا قامدأ ىرلنوب .  ىتوجو> كفودقام
 ؟ ردبا هدهع رد

 زيكا ليودا .ىت ني راكع ن2 ردنا

 دهع و .رايجتالاب هدلاح وب - . ىتوجوج كفودقام
 ككود ىرامدا لسا 5 ؛راردالدب ناندبأ نا و

 . راو راتخمالاب و زلدغإع هدرادقم قا نحنا ا

 ني سالقاص هللا ىدمش ىذا : فودقام ىدذل

 ؟ نيسقاحاباب ه نيا قالون ردي ريب طقق ! نوعام َىللاوز

 ىديهكوا نشءا تافو عءردب رك.ا د .ىلذوا كف ودقام

 رسب 03 هدةيقاب كب نكي دب هل وا قاحابامالغأ « زكهرالغا

 . ىدرولوا تءءالع هنغاجالوا مردب .

 هلءزهوك راداقدن ! هزهوك ىللاوز  .فودقام ىددل

 !نيسروب

 ( رربك ىعاس ريب )
 «نيستيا رادروخرب ىزس هللا :مئاخ لد

 ىدحاص تابضف و عقوم ريب كويوب راداقدب كريس نب اعقاو

 مدا ريب مولع ب هيو رس هد مدس ريأرإ "لاعأ كب ىرزكفيدلوا



0 

 ؟ اه نيسفاج

 روق نيي ندرانوا مكج.دلاو .  ىلغوا كفودقام

 طقف .رازغا لامعتسا نيحا رلشوق ىللاوز ىرلذوا ؟ معاق

 ٠ ردشمهمللوا مردل 1 1 هب مس

 قاملوب ردد كلل ىدلوا تود دلل فودقام ىددل

 ؟ نيسقاجشاي هن نيحبأ

 نيا قاملوب هجوق ريب زس اي .  ىلغوا كفودقام

 ؟ 5 فا لا

 هدرازاب مكيدهتسلا 3 هةعدتك نب ّّ .فودقأم ىددل

 06 .ىرلنوب ٠ 2 كلا وأ 2 ىلعوا كف ودقام

 - تقاتل نيحما .قاعاص

 .نيسوبهليوس هلكاك ذ نوتوب نس .  فودقا. ىددل

 .كوبوب هشودلوا ككدل يور عوك ا ةروكل نع

 هدلاو ٠ ىدنا ىعاخ رين 6 66 ىلعوا كفودقام

-- 8 

 75 ١ مك

 يل هلي وأ تود ها فودقام ىدودل

 و ندي دهع ن'اخ 0 مهلوس 6-35 فودقام ىددل

 . 0-0-5 نانامرود هديزوس

 تيس ا ب

 1101 إ9-91199991990091--7 77"

 ادهكأا اين كلا يف ب ل ] مل
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 هدو رو

 ةلزكهدعابم : ردرانامز" ناك كي رائامو هلو 007

 . مريلك هني نيزمكمكس تقو قوح نددرأ ٠ مروريدك
 لاح دوخاب كلمت, ه2 ولوب ىبدح رد كوص هدقلا ف . لاودا

 (هناغوا كف ودقام :)ردئىروربض, كيابتيحر 0
 ! لوأ تنامأ هيىركت مهداز هج لزوك مني

 قرد راد( كروروتع ©" ىعو+و>)فودقام ىددل

 . قوي ىردب ربارب هلكتوب ءراو

 هذايو اهو هدارو ميغايج 2 نع سو

 تووق هزتش هد مش كمروشود ندزظل ىودنكا 207

 هروب نام“ هلركءلغاسم . رديتلعت قار

 ( راقب> )
 ءىدتبا تافو 00 تا.( ةهئاغوا ) كودقامب ىذذل

 ؟ نيسفاحاباشاب لصان ؟ نيسقاجااب هن ىدميش ؛ قو>و>

 . مكجمدلاو .ىب< راشوق .  ىلغوا كفودقام

 هليا كنا.سا و ناجع وم ! ١ لضان تن. فرو فام ؟ىدقل

 ! نه فقاحاناشاب

 رولوب هن 5 كعد .  ىبغوا كفودقام

 . راروماب هليوا راشوق . مغاجاياشاب هلك وأ مدس

 غا هن هللروص وب ! شوق ىللاوز  .فودقا» ىدهل

 اياقروق جيه ندقازود هن :ندزااق هن 5200
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 ١ ريرهتس وك ىبك ىناح ىررو

 رئا هسقوب ىمزدوقروق نيا كنوا رارف .  صور

 طدترو ل0 ىدلوأ ناطق

 ىيراق وج و> «ىن- هجوز ! تناطف  .فردقام ىددأ

 س ىبيد>اق بوقارب 0 راكم ٠ ىسوطاف

 030 ط فو رو ةمود ىرأ ١ كعا كر يتكلف

 ىثوق ىلاح ىللاوز نال كورك كلا كراشوف 0 .مورحت

 رح وب .ردبأ هعقادم ىشسراق هش وشاب ىرراورواي هد:ساووب

 لد تي هد رذترا.ع ندوقرو5 فرص قيهام ك1

 ا كر ل ردرأ كلب ده تااطق 2 راوورك نا

 . ردمالم ريغ ِهلَدع

 زمم مرهذيا احر « مهداز هلاخ ىلكوس كب  .ضور
 .هدتلك هز كور 0 : 506 ضو يك 1

 هوح رد كالاح زمغ ديولوب هدنلا و ردق#و لقاع ل وا

 هديا تراسد> هيهيةليوس هدايؤ : روياس العا كب ىار

 ىزء.غدلوا ن'اخ 1 زروييدبأ تنايخ كرهبهملس . مرون4م

 ىزمهغيدنولوب هدلا> ريب قاحاقروق ٠ زروبهملم زعدتك
 اًمروق ندهن ربارب هلكذ وب 0 35ر45 لول

 ىزب و جاوم و فدع نكلاب زرويماس ىكيدلك مزال نع

 الراوونا ةدكزءروأ كذكد ربب نايالاةلاح بوب راح هفرط ىه

 222ظ2ظ*ش00000001111114646060|0/|/|/|0|]|]|]|]717101010101ا
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 ها

 هديا طبض ىل« هقيق » . متاجاصاب . ىتسوطاش كفودقام

 دب نالزا ىبازق هللسن و ى.رافوجوح : ىضرا
 ريد .زوس وب . م ا ندجمأف ىنسهفاك كرلناح تخيب

 لوا ندزاموئءوص مل . قاجااخلوا ىتاشورف هرفط كالادبا

 ب !قوي تالايخ امدعب اقف : مكحهدبا ارحا ىئثيا وب

 .زكروتوك هباروأ 0 ؟رلنماتنحوأ هدهرب

 (انح)

 هرئاد ريد هدنس وطاش كفودقام 2 هفدق

 ( . رلرريع ضصوز و ىللغوا فودقام ىددل )

 ةيدعا رارق ند قا . فودقام ىددأل

 ؟ ىدشعإاي هن كحهديأ روح

 زكسلدعا ربص ؛مادام . صور

 ىزرارف ؛ ىدهعا ربص جه وأ١ .  فودقام ىدشل

 ىنيدالوأ هناساج هدجه ز زااعفأ . ىدلوا كلياد فرص

 ريربدتيا ماما هليا كلذثاخ ىزب ضراوقروق هنانونحم هدلاح



 ك1 خ8

 ! رلنالوا هدير

 رريك سقوت هل
 ؟رلروسرونوب نامرك هن ستخىدنفا - ..سقودل

 م كدر لا ىراماد راق رعت ىداحي تاذ تاةفام

 ل فا كرا د
 ؟ 02 ند .  ثديقام

 7” دنقلا 2 هرباج تول ىمو رعود سووب هل

 ورو> ىميسأ ىاوه ىراك,دش هنتسوا .  ثددقام

 "قوبل تنعل :ةمسلتح كرانذنا داعا ءراثؤا و نو

 5 ىدلك مك هباروب مدقييشلا ىدس ىلا تا رس

 هيهرتاكتا كفودقام « رلتلك . نعىدنفا .  سقوندل

 :ردوتق جوا ك1 نرتك ءريم :ىيرح عيدتا رازإ

 ؟ىمىريخ ييدتيا رارق هنهرتلكنا ء© ل . ثديقام

 نم ى دفا مَوَح توابل + ريق ورمل

 وب ىعرانالب شهدم 2 نس ناعزر قا 2 -: تدقاع

 ناه هزورب طقف .راو ىرلداافق كءزورب . نيسروميز

 بوجحوا هلءف زيح نامز ريب جيه هسزاع واوا بيعت هليا ارا
 ىت ااا كلبا كلا ىن ااا كليا كميلق ار امتع!ندهقيقدوب .زامة مج
 هديا ارخآ تقاعتم نكيدايدنا:ركش هلتهبج وب .رد قاحالوا

 نيميا كما يوت هليا لامفا يمراكفا تقو ةتافا الب ء كر
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 رومدبا و ووط هد: حزكس ريب رار كم 00 ١
 زك ىيرقوسلا هادو كروت وط هما 1١

 جواو 10 هاذنلا كنيرلضوب ندرللوب ؛ روسرهة-

 ئدمش تال. ءرظنع وع. راو ككوش ىايصع للا:

 هدلاح ىنيدلوا نو قرغ اريز ويغود ٠ مروييروك
 رح ا ىرلثوب ؛ روسدبا مسي قاراقا انا وك

 ؟ىاحالوا ىدلبو !كعذ هن د .رودو رك قارالوا

 ا فكالربو تانسكوت ترجم بدع 0
 ناشيرب و توهم هليوب ندد « ثح.ةام طقق . ردورغود

 قام دياللاج .ىباوخ « عليين ١ ىساط ا ١
 ود صقر اع زاحخآ ٠ مهرتسوك ىزءثدنج لور

 قاوح نتا ىسدعا لداج ناديا نكردا ارد قر

 كفطل وو ليخ و يده هضالاع اير
 ماست لارق كوبون وب ىزمكيدتيا ادا هدنروضح ىتاركش

 . رواويوط ىتيسوم ريب فيطل طقف بيرغ ) . ردىلهعا

 رديبارود و صقر هلا لا هد.فارطا كثديقام رلئداج

 ( . رثرولوا نام ندزوك و
 هتهزن ب ( قارأل وا رادتبا ندفارغتدا لاح )ثدنقاف

 ميو ٠ ةروقنم تعانس وب 1 رايدلوأ بئاغ ؟ رليدتيك

 اعيد ىف“ . ىكيرك 1 ةنويلوا نمل سلا ل



 ا

 وب هدريب ؛زايريدلمب اناب ىتوب ! نوسشود هءدبا تنعل ريب

 ىراسس لاوق) قاوروك وب ودهن ؟رويطاب هرب نيجي نازاق
 ( ريليديشيا

 !: ركنوروك 2 + ىذا ىجن ريب
 1 . ىداح ىجنكيا

 ! 0 . ىداج ىجن>وا

 6 ركتوروك ميرازوك ب ..( ندري ) :يداج جوا

 ى؟ لالط . زكلك ىك لالظ ؛ زكيديا نوزحي ىنببلق
 د 07

 هذيلا ىنيحتكوص « رارك ةلبا ءرص ارق زيكس و
 مآ ردا كش ياو ( كذاب ) راوط هكا

 نيس رك كي هنحور كنوكناب نس تب .ثدهنقام

 2 2 رويقاي ىعرلكي روك ب جان كنس :! اي هيد ند
 كهبح طاح هلربن> نوثلا نش ندب تيقعل ىو أ و

 . ىكاوا هد ىجن>وأ ريب : دور | ىنسهيبح كب ىك رب

 ع ل لا ندم 1١ اتداج نادي نك قر

 الا مرلزوك ب كدر ود ويب لا د ؟ ركسروط تسول
 ىراداقهرششحم زور ىلدن و!كعددت .زكلجحا 22

 ءااهاد ريب لآ  !اهاد ىركيد لا ب ؟ كجيديا ماود

 ل ىن- هدايز اهاد ا ىهيكح دبر هدول ٠ اهاد نيد كا

 اا



 ا

 تتامس + لوا رودرخم +لوأ ىلكرو نالسرا ه1

 هدهرأ كرليح داسف . هلوا كاهشيدنا ندرلاندبا لالتخا و

 مارب كوبون . همهتسا كعركوا هلي ىيراقودنواوب
 كنكو « ك10111151216 نانسن ود » ىنامروا < 111

 بولخ# اللصأ 0 ثدهقام راداق هند.ح انو روب ىشراق ةئسةرن

 .٠ ردقاحااملوأ

 وق ميك هنامروا : زاملوا نامز ريب جيهوب .  ثديقام

 ! لوول كي! نافشك ريلذا# راس هذا خا ميك ءرلجاغا

 جوا ثدقام و هن 412 ود هلو ىنامروا 4 مأت ريد 2

 هتعيبط نيناوق و هند . بورتس ىايحةيعيط تدم .هدتمظع

 ىأ ةجكي ددعا سافنا :لزتكم: كوءديا اذا كاماك ىديك شر

 هكلازأو ىّس ريد رار هلاكنوب م هم ريدلاو "لاصأ يك ثان ناصع

 ناب ركشعاتم 0 رويب راح ملف هليسوزرأ كحارس ىلوا /

 هدىبوش انا :هنلادعادم هيدمرب وتالا.صفت راداقهيه>رد وأ

 نامز كر ءديروزوا 5 و ىلسن كنوكناب 5 كيوهلبوس

 ؟ ىمكحمديا تموكح ىاردا هدتولوا

 رونا كعركوا د ب . ىداح جوا

 هتسشا قاملوأ تاز امامتد« دوتشو> اماع 2 تدشام

 سك . - .٠ .٠ .ه 5 .٠

 ءزكيرهزوا زكهسرديا . زكا ملارد نادم وا را



 ا

 ) رولوا ناباع «.قوحو> 0 هدا نأو لإ 5 رار كوك را

 ! :ثدقام ! تةيفام.! :ثدقام ب . تيط

 ىنءاموا مال وق وأ نينا كم اكد ماا + ثددقام

 . مدرتسنإأ

 ؛ لوا 200 و راك:ارح 6 زير وخ 6 فرط

 ندنداف أ ريز 0 تما راقحتسا 6 َُك ردل 0 قىارعتلا رادتقا

 هيدعبأ ت رضمثارب | هثهيقام ردنا د رش ص 0 ا دلوب

 ( رزيق هازاقا رارك  :فيطا) ١ ردك

 دقام 6٠ هدلاحوأ اشان تح 0 ل . ثد.قام

 ون ربارب هلكد وب ؟ راو تجاح هن هماهقروق ندنس ءفو.

 هنثلا كهعت ىلاط 1 مكج هدب فئييعضأ ىناعظو كتدنما

 وقروق ىلهرهح قولوص . نيسقاجاياماش اي ن * ملا متاحالا

 هرادعر و كماس هيد ل نيسروي هلل وس نالاي ن هس 3 هيلا

 . مرهتسإأ كمل هيونوأ 0

 ىلجات ىداحر ط ىلاد جاغا رعد هدنلا  راروك كو 0

 00-2 نايات ىف ٍط قود>وح رم

 ناءمشاط 011201 غزت © ىءو4ةلح 0-3 هذنموصوم ةهمح

 9 ردك

 .٠ همه وس طقق ٠ هاكيد + ( ندري ( ىداد جوا



 هع يل كل

 بوبالاحراب ىنسورواي ددع زوقود .  ىداح ىجنربو

 ا راد 2 2 ىتاق كزومود ىدادربب نالوا شع

 ا ا ىنغايج | نارتيص ندلتاقربب شهوروق

 زكلاب ايشا ىمداروا و رولوا قلنارق ىريشز هراغم »

 « . رولوروك هليغشيا كرلعريدلس ىلهلصاف

 رتسيا لوا كوبوب رتسيا (.  ندريب ) ىراق ىداح جوا

 ترا زاربا هنا يهام يمدح و صحي ل كود وك

 شاب رب زوج هليا ردغم هدنرهزوا كينازاق 62 2 كوكو

 »4 رولوا دوم

 0 تردق مواعمان ىا مقا هليوس . ثداعقام

 1200 نك راكفا تقاوأ كيش و2. عقاخ 0

 . هعا هفش قش نس . هاكرد 4 > هن هلي وس

 ندفودقام ! ثديقام ! ثديقام ! ثه_قام  ..فيط

 0 تا! تيا رارتحا ندين ان. < ةقف ٠» تنأ رارخا

 .تالاط نازك طل 0 2-2
 ة خ 00 00 4 هير هلأ

 . ) مح 7

 وفوط هانا رهط ناح مان كدهوقروف . مرهدبأ راشا ىنالوط

 ِ اهاد كح هملك رب طقف : كدي

 . نص ةئساأ ىتمةمل دبا يمأ ا ىداد ىجنوب

 رادتقاىذ هدايزاهاد نادنسم# رب 31 6 ع 1 انام ةيشا

 . رد



 كل يي

 00 شيا هتداروا ! ىرلزيق ليلا

 2 لسااعب زمسمسأ ل .٠ ىداح جوا

 1و يورو ا 0 [ 6 ل

 اني. عهدا احر درع ةتقثع كملع نكت دلوا خاص

 هْبردزوأ رادتعم بوباشوب ئىراراكرود و كَ

 و 0 رلاغلاط نوغشو> . هدهساك مزال زكاعردلاص

 هليا ري بوتاي رلتيك ١ ١ هدهساك مزال كمتا قسغ و بيرك
 , رلوطلخ . هدم مزال كجارروم نجا د قاما

 ىنيراهورز رامارهأ . رلارس و قاماقرب هنشاب كنيرايءاص
 0 د و ل هد كمريذبا راداق هن رالع

 . هددس م كج مدبإأ انق راحود هل ىهبي رح ةوق . هلج

 هلك مزال كما رامرات كلما ىسهش رخ كتدنط ردانع

 زكيرو تاو هئش معاحاروص : هد

 . هلل وس .  ىداح ىجحربب

 : روص. .:. ئداح ىجنيكإ

 زكجهررو باوج :  ىداح ىعنحوا

 مزب ىرايش كءاحاروص . هلوس .  ىداح قب

 نع لأ سوط عا د م رذابأ هيقزي يديم دا

 ؟ نيسرتسيا كمنركوا
 :ىرا رارك رتوك اا: ىيرلاوا كر غاخ ب ثفقام



 دك دا د

 !نازاق١انياق ءشونوط ءران . .ملهبهليا تاق ىبإ

 :ىداح ىحنكا

 هلِداق نوعام ملا ونوص ىنوا
 .نوسلوا ىبا و مالُغاص ريس هكان

 > رربك تاقده 03

 قىركعاسم ١ :نيملماب الغار كي . وا. تاقاه

 فدع تري كجح هدباكا رشا زك هلج هئازاق ءمرودا كبريت

 رود بك رلن جو رل «فل هثههدنفا رطا كنا زاق نيجي قامال سلط
 ىداج جوا ء رالشابا ةقسوم) :ىكيدأ ىتت كرددلا منذ

 ركل كل

 دوساأ سالبأ ضاس نال

 هنحا كر ىدامر :ىلام «ليزع

 رابدص كا كدب ٠ طرا كادي

 ؛راو 55 اهفا ةددعا 1 4ك

 .نددساع الدخ راق كم رلقأم را سان ات + قداح ىحنيكيإ

 . رورلك مدآ ديب نوعلم هزب :ندفرط وب ه مرومدنأ 3

 ككيدلبالا ! اق ءهتلك هيامءابىزب نوسلوا هسرولوا كَ
1 

 6 000 ثديقام »

 تفضأ و رلتءاط «٠ قلاهس ٍإ رلهرادءس 3 ثاقام
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 : ندزغا ريب( ىداججوا )

 ىزمادقاو تحز ؛ملهيهلبأ تاق حبا

 !نازاق ءانياق ؛شونوط ران ؛ملهبهليا تاق صا

 : ىداج ىحن>وأ

 ىداج ٠ ىشيد تروق ءى_هغاب 0 0

 ىغلاب كبوك ىجي ريب. ىءايموم

 نييهل١بجك ٠ ىعالت ريغو ىسكح
 وك ناو كلتا نايولوا لاصيتا

 , ىدك ىدوم زابرفك هدر
 52 فو ريب 0 5ك رس
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 ىباب روج وبوق .ىلت>و زل كباي
 1 كزكءازاق هداك سم

 ماتا هد ىرلهينكشا نالياق
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 مهدكك هرود ىنفارطا ةل+ كذازاق
 : مهدبإ راثيا ىرلقاص ريغاب ىلمس هما

 كناهنت رحتح نس هل هغاروق هراق ىا

 ءكدشيش .كديايوّشوا بولاطهدنتلا قوئؤص

 كدشميا هز هك ريب زوتوا نوك ريب زوتواَو
 كيازاق م.م هدننو رد انباَق نس كلبا

 :.( ند زغا ريب) ىراق ىداج جوا
 ىزمادقاو تحز ؛ملهيهليأ تاق ب

 !نازاق ءانباق ؛شوتوط .ران ؛مله.هلياتاق ىبا

 :ىراق ىداح حلا

 نينالتف كتناللس راع
 ؛شد» . انناق انباق ةدنحما كنازاق

 «ىسهخ هغايروق :ىزوكردنمس

 . ىناسل كيوك َوىب ون هسارب
 واق شرا نزيد كان دك

 ,ىداناق شوّشاب ءىحبق هلكشترك

 نيحيا با  نوسف رب رؤم تياغ

 ١ ىسابر وج مح كيانياق

 !كشدب .كيانياق .كيانياق .كيائياق
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 اَهاذ ىو كل نبه هدب وعل ددا رسم هطا ع ص 5

 . هراروق قوباح



0 

 ءىئاها وخ دب كعلاط هككىدنولوالو.ةهناهاوخ ريخو 2
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 1 ةيوملا كلا ل6 2 ( ىدراويس ) :نام روق قوق
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 + لهل ايوق ىرم زاماعط راركت هو رفس . هليا ةينادمص

 هراروق ندرلقاع ىلناق ؛ ىضرلتفايض ٠ ىرم رلماربا و

 ةفرش  هيارازرخأ تودنا <: ضع" تعش رسب عورسشم ١ملهلع
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 ىلارقءريخ وب .ملالوا سرتدد هرايش نونوت ز.غيداماناب ى
 .رومولوب هد هدب رح تاراس ضع 25ش هريدزيف زاداقوا

 ؟ىدبإ يسرد م 2 كف ودقاف 2 سقوب هل

 : ىدتفا ف ىذا ثوعس فودقام و .تودث .  دروأ

 5 درا يراك هيطنا باوع < 5 ند راك تن

 ادلب ريم .ىدنود هلشاق قداح .قارانا دلي ريم رامث ضعت ىعاس

 0 كاكبدريو أناب ىاوجو ليد د يعبام» ؛هلرليش ىغيد

 درو ةمدنا كعذ © نيدكح هدبا داي هلتمادن ىءعءاس

 ىساكوا ريدم كقوذقام :ءدنحما ”كقبا' ب » سف وهل

 0 قددعا هظناح ميم يبدي ةيصوت كتناطفو

 ضع : هد نيسريو هللا . دو>وم غلبام اغلا ىث كجومدبإ

 ايف نه فاش ىف
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 هن ىرلا رو < راردب 000 نأ ل

 ! ردؤوب نيهما- ىنوب زيسهممش . ردها يرفع راداق

 صان كقاي :ىلق كتدوفقامد( هللا ارهبسا]) ! لكت نو

 كيوشوا ٠ ىري_سا كغاشو+ رس ! ىدتيا 5 هلي دش

 ىوَش روم ريب .ثدايقام . ىىرحم ىبا نالوا ىسوب<
 هتاسحل نيب يي 4 ىعددعا هدرا هحرا لاح رد كلا
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 فدا 5 د هيدزع : "نشةرو تاك

 بصع ندنفرط ددسم و ىجيهسوا قود ا در

 رؤناشاب مدنا ارت هركشا ةةداز تاشوذد 1

 هدرد وأ هياروأ ندذنؤ رط دراوده5 لارق 2 قرش تيا



 د ا
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 ىكفاب ؛راروس ريعاج ى !ركسمرومديانا ) 8 ريريءاح

 - شءروطوا هنيردهزوأ طولوب ريب لادا ساس م قارب ك2

 ) راقيح ( : رويهاك

 000 5 هدب هيد 0 مهدك ىدباه 0 .ىداح قي - 0ك / 9 1 3

 0 32 را تا اح ار )رد تووع رد

 «رارريك رار هلبا درول ريب ركيد سقوتهل »

 م 7 7 1 10
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 سس 2 0

 ناللود كر 0 لاوس د 3 راس هردررو مك
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 1و مزال همهن ؟ىدتسا ما راهظا هنءولوا كزاشد ود

 3 5-0 د ١ اي 2
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 0 ع5 دج 0 ٠ ىود) 5-1 00 جازااديدح

 ا 0 نيا دالوأ ريب نوس قلاع 2

 حايص نيرا 0 : كدبا ريمعتا ا اطخ ىدو.ش

 كع ؟ وا اودقم.: ركشك ههسادرت 2|(

 6 يرش خحعاسم 3 1 8 3 كج هلك هباروا نيا

 ا ل ا ةاح قى ء راش 0 نونو و ىزركع را

 فوخو موُدشم 0 13 مكج هديا ا رجا تدارس رف هاذ

 كحل ورك لوا ندةلكو ا ا فرص نيا شا | ريب

 0 6. رو.ق راد راك نسب هدلاص رف كر : ر و مرايش 0

 هّدساأ قامالائاب ىراح وا لاو ندز.ء.شود هنيرهز وا ضر

 هتقيقح .هحئتياي دبا ريطش هليآ ردد لوصا را وب . مروه

 لادساح كنرا ةريردتا ادد رتل يا

 :رولوب ىنةلطد تف ارخ ةسعملا ل اا او 4م لاذ ىييدنبأ

 4 ناديا و ردي ا مد ىنوم 6 ل تدم هردق

 زك هلح و٠ رابوف «دق وو كبالا فاد 3 نا خو 3 َْك َلَقَع

 د.1 أ كراداتما دامعا و كال كيو ةيأو ورغم ةركت

 نخل و ريايد.ثا ىقيدوف ريد هداعلا قراخ ) . رد.نويشد

 0-0 تاوهو ؟كررددا ا هند«! 10 لك

 . ردع أ كريب 0 م مظه> هدريطا ب ا رك لل 6ع | *]
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 دادعا د كتشخ دلوتم ندوب 0 .مشاون وأ

 2 ديه رد رولا هيداج# م ىلهم ري دشلت رس ىمبلق هلي

 ( راراقيح )

 هتاقده .رريك ىراق ىداح جوا كا كك

 ) رودي فداصن

 ىلتدح ؟ تاقد_ه 3 راو ا 0 ٠ ىداح ىحن ريب

 ٍ زكسروينوروك

 1 هليو 0208 ! راي راق ىداح 27 تاقده

 دار 5 ىزاملوا مقح هيوعأ تلمح « را

 ةخلبأ ع نالوا ىزدءم انك 5 كاران سا 5 ا

 توعد هنةئارأ 2 دز دوخاب هيد هكا

 رقع راد هتيم نوما و راس“ لنا توفاه نيوسكعا
 0 ع

 اناا تقل روك ىلا كا ند لقا ةقعا تاسانم

 3 راد دونع ةنهثاك كا ركلات 5 ىودح
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 هج تو هك نقاب راداقوا ةحابص“ 2 2 كانقام ىذأل

 رويمنيلبب ىئزودت وك ىع
 كعا >«:كراحا»:تادنلاء هز تمسو توعد لا 0 قاد

 ؟ 0 فودئام نيهمهتسا

 0 سرك روبرت ذا هفقملا ف .ثا.ةام ىددل

 دار ةلياذطماو نون ىدشردوك را 2200 تال

 1 ريب جه ا . مكحهرهط وك ءطقف ءمدن

 1 مياهرودبولوب مدا 3 ىلشاعم ندٌقرطهدنس هءاخ هل ردقوب

 اناب . مكجهدك هبالوب ىرايراق ىداج حابصلا ىلع ؛نيراي
 شيش انذ:كاازرز ردو ةمرو# تاللاذضم ءدلرااج

 .مدريو رأرق هع ركز قوما هلراوطساإاو انف كاةسرلا

 ىلهءأ ورفرس هطساو رد .قح ه هدا كلما 5

 ىربك هك م دلير هلا ر اداقوا و ؛مدرمت ربك هير ناق ريب نب .رد

 افنَغ قاجالوا ىلتبوعص اهاد ندكمت ا منعا

 اراقيِح هلعف عقوم مرالا ىرانوب هلل راو ناند قرع كل

 ارجا نيزمدكم ريو تاهم اناب نيا ؛ظحالمءرليش وب ءقاح

 .روبهتسا قاعولوا

 ىاود كياح 2اىوذ تاقولخم نونوب  .ثديقام ىدول

 هع 0 ا.تح>ا هيوهوا نالوا قى ردهعم

 0 ملايوبوا ىدباه هبا هليوأ .ثدقام
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  ىرارظنم هلبوب ؛هدلاح ىغيدلوا ضايب ب ندوقروق مرلقأناب
 0001 ماما تل طا كاراحل كن كي ريقاناو نك ردا امنع
 هدد ور لا غد واو ىدهرش ”«كارانن و كود ئزرذكك

 ] : مروددلا تحت ع
 هاك اها و دفا كا شور

 هلكن وأ ركاشونوق .مر هدبا احر # . ثديقام ىذا

 كو هلك راو هاد ندلاه تري ا قالا ناش وتوت

 رك ره رار © اق كرك هزه اريل فر ذه قوات هام
 هم هلك 2 ىدمسو نيا قامةيح :نوسلوأ ريخ

 اواو 0 وسلا دك هما نقرا 0

 تا وول ا ٠ سقون هل

 نادل ناس 4| 3 تدفاع قدح بان هزغىدنفا

 هلمج مروي هلبوس هلبا ص الخ أ 5 ثدنشام ىرددل

 و ل ا دك رادو
 (رلراقيح> تمدخ دارفاو لاحر )

 رار د راسا قاف" لاق را ناق كدهل ركود أت «ثاقام

 ءادقاو روك يدلك هباسأ كراج اعأ ىف دا دليمق كراشأط

 نداق ل دكسأ هل زاد ل ا وراق قرا ناغمقام

 رام ا كوادلا اتساع تان اول اق > نالوا ةاذت هيسكا
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 ) كروديإا باطخ هيحوت .ه فرط هس ) هك" ثهيقام

 2 تك

 ا كراش 52 هلع هديا تارد كذا ريب 2ك
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 حاسم ىلا ايسورربب ىلإو نوزوا ؛ مرمذاح هبدعأ تارد

 ىلداح 0 ا نالرإق 64 | اقريه 2 دوذاي تامر

 لك هءره اةشان ند لكش - ككيدنو روك اناب هدرز

 ؛ رد كح هب 4م هرتس ا ناثو .لا كهسرللا قفايقو

 هجر جراف هدر سا 7 0 0ك تدوع هايج دوذ ا

 هكيشراق هداروأ كا تراسدح هنا هعأ توعد هيدا اعوُع

 «تلامخ جا وقروذى' نداروب لوأ عفد .تبإ نالعاهمبد ىدشيوي

 ( رولوا تئاق فط رد ندر ليج ئىر نط أ

 رو ةعبن ات و .هليو ةميشنلا | ؛العا ككب

 نانولوب هدفا كلا ندد ىهس ا كمعا كل 0 (

 ٠ زكوروطوا هز ك«رلرب رلىدنفا مر هدبا احر ( هلاجر

 هلا ) هثةقام هلم مري ( ثد.قام ىددل

 . زؤيدتيا ناشارب .قيعتس
 هضرهزوأ 8 ىءدمورو ك2 ءكراش هليوب م .ثد.قأم

 ديد كا هدرز د ياا ا رعب 6 ريصأق



 قال ا

 0 9 5 - .٠

 ا نس ود سدح سس ىادتقا مرت 0 ىدهل

 . راروهتسا ىزمس

 و كي مرومونوا نول لا . تدرقام

 متيلولعم ريب بيرغ مب زكيدعا شالت نيحيا مب :مراتسود

 هلمح . ىدباه . دل ىد ريب نينا رلئاساط ى 5

 00 ندكتت ا تون همك رب هناراكت.2 نيس 5

 راداق هعادود ند اك «تارش انا زكترو تاخاروطوا

 ىتب ودع و هتسرف ع ةوشن كزءةعمج مومع . ع رودلوط

 ؛مرو.< جلا نص كب با ور نجح رم دكا ل كلا

 0 : . .! ىدبا ىلاعولوت هدزمحا دوا ( رجا )

 !مهجا هدي دلما نعل ردءزك هلو انوا

 . زرهدأ تيدودع ضرع ام كل ل

 ( 1 ور راك كش

 2 0! نم دوا ردك كزا عقد ! 0

 10 ل . نيسديا علب ىنس بولي راي ضرا
 َُك زادت كلف رك هد راو كش راب ارد و كناق

 ءردقوي

 رعب ٠ راسو .« ل ئدتفا مرتي ٠] ثد.قامإ ىدودل

 ور ركاب هليرظن ىث رب اقشاب ندهيدالو-تيلواعم
 5 1 رح 58

 0 ا ل كلا هر
 0 قى 2 5 5 3 - 5
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 مادام( ه في.ط ( ؟ عاجاق روق 3 نديوب هد نس هد و

 . نيس رياس هد هيوليوس نيس درومدبأ تراشإ لك 1

 556 راغارا نص و و تاوما نزح 5 6 00 9

 عاصر [#]ىثوق نالام# 08 نا 1 هس رياس ةديأ

 0 بئاق فيط ).قاجالوا

 تراسح .هلةزح 7 !كعداد 0 2: تاةقاما كفا

 .زك-رودواوب موري انداع هتشيا ندزال ةنالجو

 : مزويوروك ىنوا مهسروط وأ هياروب .  ثددقام

 !نانوا .قيزان .٠ ثدبقا. ىددل

 نيرا ىددمل وك ود نوأ و ةقفد كلا نا 1

 0 ندرك ةيفصا» يدع مالم .هيرشب نيناوق ءهدديدق

 تدهد كي ىامسا :يئار ناديام راق توي لوكود ناق

 انك هك .ىدلوا نآمز نس هللوا ؛ىدولوا رار لل

 : در واو سعد 0 نانا هدئرل ريق ىداط

 هليا ه4 ر> كالهه 0 هكر امك زل ولولا ءىدع.ش طقف

 هليوب . لاح وب . رلرودغوق ندم رلماقم ىئزب و راروقلاق

 رد٠.داءلاقراخ هداز اهاذآ ند لف سب

 0 ِ 1 ١ م - . 3
 ا ماقتل بويالاج راب .رد شوق ريب ىجوريي :ناليم []

 ىد روق دو نال.م رص لاق رع 0 راق < 0 َتد را 9 قه

 ءردتحلا 3 3 ردهلة سأل وب 2 نفاخ د ىعاص
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 :ردهليوب ىرب ند ل رداوا هليوب ا لم

 ريب ءردتقو٠ كب تبون . زكلاق دركي مرهدبا احر

 ا5017 دل تق- لطف 11 ىاح ول نأ هدف رط ةققد

 انذإ ندكفل ديدقلا لوا < كس رو رهؤط هيف تع

 هفرط رب ) .٠ زككاقاب انوأ ٠ 0 كرا ىش سين

 00 كك يم (ةدجاوك  ىتدقام يدك
 هروشود هتثدهد 0 هد مح 3930 أ ١ تو قإف

 .ككرا ريب عوعش ند تراس هباقابرامش كد هلع

 ها ! ماهوا (٠ .ثديقام هديلزرك ) ثديقام ىدهل

 ىددتيا ق كك 0000 كاب راو !؟رالاص# لَ 5

 اوهَو قكيدرو وك هئافود قرم ردت رام لد رااح

 مج ل ىك رجنخ لوا سد ورز وذ

 راد. شخ وب .رانابنه ون نالوا ىرلدماَش ىحنالاب كرئوقروق

 5 000 م 0 ند دماج ل يعل كسدلا و كيو
 " يدع . نيشيقات هرالاصم' ىافدب الش ا 2 5-0

 هحنا دبأ تقد 0 زازا رد سان هلي وأ ني ! ”تيع
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 قارص ةهيحعتسم دارذا لاما . همس ئعحشم :لاثم ا كدة هذ و ملظ هلي

 2 . رونواوف



 ل 0

 !نوسلوا ريح ا 2 حامد 34 كه ا ثدهنقام

 ؟نان مرم< 5 ل لارو 2 فودعام

 .روبامقلاو اهاد رواخ .  ثدقام

 تام عا ندنك ناني واحا طد ني دعك ا ..افودقاف

 ا دا قعاس 00 ١:

 مي هروب 00 0 ثدعقام

 تو ربا ىلا رسم 9 . نيا كدب مرياعب 0-5 ف ةدقام

 .رد تمحز ربو رب ربارب هلكنوب ؟ رد

 تااج هزب 4 0 5 ا شو 2 ثد.ام

 . ىلإ هعشلا : رورود و وأ ىرزيمح زر هلا قود ىنيدلوا

 كسا تكنهرثاد ىتيدنولوب ثان ىف ودام : ثد.قام)

 (رديا عييشت راداق هنكوا ميدل ١

 6 وح كج دبا تراسح 3 ع .فودقام

 ؟ىعرو 5 0 0 2 نو 0 و 3+ نقع وا

 . ئىدروورأ رو هلووأ تود هيا هقأ»

 نوغيداب :ىدلرا هنوطروف كب هك م سو هل

 داوع هدو ةميللاو أ اعد ا 0 ى دل 2 ا لم رلاحاب ا

 حموةروق نايالرمضضاح بئاصمرودربب و ىرلاليوأو تاممد ناو

 ع هلال ندا تا هرلدعقو عم .هرلد صو 6 د



 ها

 هي تورش . كمهشنا . قامؤت وأ : ىسام

 توبش ياو هد مهردبإ قوس م هانوأ ىناسنا يَ

 قود هناع 0 : ردنا عنه ىنسار -ارحا ظقف نير ديان وا قر

 مه ىنوا يلا : ردك ءدقاعاي ساند كل رب توهش كمحا

 ىردليا مهىفوبش ىلا . رورودب وسدد مهريريتك هدوجو
 ىتراسج هد م_هددبأ قروش مد 6-2 مهءرروس

 هدصالخ © ردنا عاقاعررذل3 ىزاقو ضال |

 ىجالايو ردا قوس هيوةيواربب ىل_ءانح ىنوهت يما مالك

 ريفا. هدو وا زك وص نفد

 ىضالا سن هك وأ يكل هك مرهدبانظدش . فودعاك

 رمق

 . ىدراقيدح

 000000 : قيقا ىف ءتودك 1 ىجبا

 كنوا نك مرددلا نط ؛مدزييو قتافاكم ٠ ىدراقجو الاي

 ندم رلثاجا كلج هةيقد ريءاعقاو «< ىلت وق هدايز ندنم وزل نيجي 4

 هدنت راهم ككوددر بوراق.د> ىلوأ ربار هلك د وب .ىدالاقاب

 ..مديولوب

 (رونوروك ثدقام)-؟ ىواوقلاف زهد دج -فوذدكأت

 .رويلك هتشيا ”ىدر ايوا ىفوا نموتاوروك

 0 ثد.قام )

 . ا 0 7



 ْ دخل

 مههتش:ب ؟ وا ردك رتوو ! زوو ! زوو (رولوروو
 0” اس نددحا قالك ندشاف ىف رمئارف قو

 1 ا ل ل د ل لا ا 1 وا حل وح فر 0
 د | -8 . | ١ ١

 ت2 ا ل و دال ) 21911 ىناو) . رحس رباب

 دوا وك ب نع ا قالوا رخل ؟راكلسمل) ! قوب 7 ا ا ا را را ل طل ك5

 ٠ م.هتسيا كعا ارجا هدايز اهادىاور ىدجاقرلىبانز نب

 ' 6 0 0 هندباترسس»بوك ردرللوب نيزم هلي راك>.جدق وج راوب كليا
 مريلعب ةسد مدد | ىلا هراء اسلا ل ده ص ضن نك هل

 ب .٠ هر 0 ١

 ىلىجاق مرهديااحر !مرويلك ! مزوياك ( روأوروو ىناق )
 ب سَ 4 ْح د

 (.رررك سقوبهل و فود_ةام) [*] . زكياعونوا

 ه.ىدميش#ك كدناي جك ابلاغ . نش داقرآ :١ .فودقام

 ٍ نكسر ويد واو هدقاناب راداق

 جوا ةلدفتش ادا كمحا؛ كدا راداق هيامز ىيش وأ هءقد

 ٠ ردن قوس «ةيش

5 3 0 9 
 جوا ىددتيا قوس هلتدش ىلاناك دكا .  فودقام

 ؟ ردرلهب ىش

 رازيق كن>وا نوروب :زاو هن كجهيهماب . ىحاق

 ىس 2 رهإ كنايدهموق ريإ ناوع هند كى. ىدنك ىحساو [] ا كنب ار ا 2 5 3

 : رولات



 تك

 ( رايد.ثا ىغي دنيا اح كن ىباق ٠ رار“ عاق رس 7

 !ىدريلب هيلا ةيدمري وح ع ؛ىديدساوا ىدعإف

 موت | [*] تو.هزلهب !روو !روو!روو ( رولوروورىناق

 كيد هم رمد ؟تققاط هب 0 ا هوا قاحال وا

 ,ىلاطكمدنتقو ئداه : ردريجر ري ناصأ ىش دكا
2 3 2 7 | 
 ىلالقع مدا دذ ا 0 1ك قرح كب 5 0 5

 آ
8 0 8 5 
 ريباقشا !روو ! روو (رولورووىلاق .١) زكك>هيهلرت

 . 7 . 5 : ه6 . ٠
 هدشإ وشباو راكم وس ! رزمسة ياش ؟ قاحالوا ميكو هنقشع ناطمش

 فير اكوا كب ىّزارب ندمعزلا ىلعال ِ ردمداريب رهام

 همءان دللا .ءردىربب ندرامدا ندبأ نيع هدتجلع قرر رك

 هل.> هدلاد رد طف ٌشودلشيا راياء> قو رسب كردي مق

 ىأق ) ٠ ردمداربب نالوا نشءاما ريداق . ىهالا تادلا هلبرل

 0 0 5 كنةنيح جاورا هدننطاتش تح... كلك 8م6طسقط ||
 2 ا «٠ رد .وشأ كقواطتس رس 0 | قو



 معلا تا ف
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 رالاوب ! 58 لا لأ ةر رالا و ) قاراقا هنن رالا ( ؟روس دبا

 قاع هي 0 !روسراقيح ىو و
 ع

 بج 1 6 0 , 1 _ ١

 .رايو هليحتر لير 5 6 ىف 0 ككل نك رياخ

 .ردبا ليو هرلاغلاد ىزم رق. نأانىب ىرئاغلاد ىلام زمن ايان

) 0 0 ( 

 دك رألا ك1 مراد ١ هشنا زكما ل . ثدقام ىددل

 | داق ا فاجو عاب راد رك اكد لفتت

 :رودلوروو ىدياث يرطبودح كنوطاش ( رولوروو ىناق)
 4 ردنا ريوطت نديعت وب 5 .وصا> را رمد :1 كج ا

 ىراي ى رم كا ٍ 0 ف مخ 9 اداق 10 اهدلاح وب

 .روباورووىناقالاح 0 ,ووىناق ) 0

 ا ىز داش ١ 57 را كلبك ىف

 .مرددبازاريدا ندارم هللاو رو 1 9 شماعايالا> هدنعاموب

0 
 3 4«روطهانك هدلي وأ ا روأ ف اذا ك1 ق رغد م

 ىدتك ف دكماكاردا ىلعف مكي شب | باك :هرأ كة

 .ىدرولواىلوا نينا مب كمها كاردا اهادربب قترا يلا
 1 35 جس . |“* -

 ! خوأ . نابوا هلياوتاورؤ) وب ؛ ناشود ( رولوروو ىناق)



 !كءعا 0 هدارب) ىلنش 0 1 ١ و روف هب تنك الع ل : 8

 ناقروق . ند ناطر: سب شعواوا متعر هتعر هزوا2دعاك ١

 كنيرامدا*هسزوفا ناك 5 ا.ردىزوك تيلوةط قانا 0

 ندرلنوا تنانج ون اريز . متاحايالاؤوا هلئاق ىترلزوب

 ىسياق كنوطاش راقي ) ءرد ىلاءولؤانظ شا رودص ١

 .نأن بيج دبا مك ناريغان هيو 2 توف 0011
 تءاجش هلكمت غ5 ا هيا غرر هداك هود دلل 0 ١
 وص َر رب ردح 0 10 تراّئد ه 5 انو ىذ 2

 0 نعي هات د ا وو 00 0 زكاو

 3101 ا ىل ام اق هداراوأ ؟ 5 رارب ىراردلل

 كرا. >:بام نلف هدوشن وأ و 0 --88 4 وتوك هباروا

 .٠ 0 نأق هالبو هزوأ

 5 عك مدتك اعاد هو هبا وأ ا ثد.ةام

 رد 5 5 ٍإ ترانند لولعم 6 حا ثا.ءام . يدا

 ردك د نك رباقشأ ندرت واضأ رلتا ه وأو راولوأ انا ىرل

 ( ريديلاح

 ىساللاح  ىفى راك: كيأ (ءدرر تششحد )د ا

 30 7 هذوودلوا لد راو

 |[ ع ثتةقام ]
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 0 ترمهاراداقوا مرر ثاقام ىددل

 ربار هككذ ون؟مد ام هساد نيا نع طقق .  ثديقام

 ه.زاغ وب 20100 2 :م دنأ جاتح ةا_عا كب هنر 3

 0 او ىدشسإاب

 راظن هلنر وص 1 را يو 2 ثده_.فام ىددأل

 كلي ع هل عك رك كاع ل :[ يدلك الاماو تل
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 !همروك يَرَونوماوا أعاد ريد »كب اد صرب كك ثدقأم

 ىنغدلوا زادبا :نينط هيبد» ردو ىبوش وأ ثدقام

 كزلدخ أ 1 0 مدلوا نك

 تايخ ل 5 هةرديأا دعت ىدوعاحت نما ىيدَتيا كاح

 َت 0 200- 01 كيهقاش لغاشمءرديمولوا َُك

 17 كلا قل اريك تعطل وح كسل كالخ ور

 .. رديسفلا ماعط .كنايح هاك فايض

 0 ةحبالا كعذ 2 31- : ثدقاو 5

 ريب دنا كينوطاخ نو وكلك وو 7-5 ثدهيقام

 ؛ىدرودلواىبوهيوأ(سد.الغ ) ل وهوا اهزد

 كح 1 رو وا اهاد رب ( رودواق ) :نحا كيوب

 «! كح يهم روك ا_هاد رن ىزوي وشوأ ١ ثا قام

 32د ودا ماود هتقالأ ذا نينط هسد



 اداة

 دا

 5 8 : 00 : ١
 قالريد .ىنكي دي دايرف كشروّشإاب هك ث ءءؤام ىددل

 0 هم هلي وس ىث ريب 6 مدتيشيا ىنغيد ريغاب َُك

 ؟ تقو 2 0 ثدقام

 :ىدمتس. :ئدعش ع. ملفبفام ىدهأل

 ؟ بل ا ثول

 8 0 0 ىدول

 ؟رو.اي مك هددطوا ىلا 1 هلكيد 7-5 كا

 : نةيلابود تن , ثةفلم ىددل

 ! رظنم موه (قاراقاب هس رالا ىلئاق ) .  ثديقام

 ه>الدب اما . كعد «رظنم موعد ا < تدقاك ىددل
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 : رج رد

 00 هدةس وش وأ . ىارد ندرا.د>:دءام 1-0 تندلع

 ىيراربب ريب هلي روض ون؛ ىدر.غا هاد !تءائح كش ىر د

 اعد طقف ءمدولك,د ىرلنوا .مدّتبا فقوت ءرليد ريهابوا

 . رايدلاط هيوقيرا راركت ١رثيدوقوا ىبرل

 .رلي دل ريطاب هددطوأ رس ىدا 01 قو ثهيقام ىددل

ٍّ 
 ئركسد 6( عدزعا !.ةمدإ 6 تمااح هدمت تلات

 هزب براي 3 قالوق هان رالش وهدم ؛ ىديد نها

 . مددها د نيما هيأاعد ى راك, دّتبا ما تل تارذغم
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 5 شومبو تمم ىرات وا” . تفقام ىو

 قد رد اولا ىت قى ةنرودس وس 3 وأ .ىدريو تأ رجح اناب

 ة نم وحتع .٠ شوفأ - !ضوص ان ! ملهي هلكيد 2

 ىدميش .  شهرومدإ دايرف موئشم رادسوا ؛ندبأ 33

 نالوا شم زيد ا د كمرشب ىشا ءوا

 : لك فاو كل ]زير وءاع هلل لورود ناكاتوا

 مديرا راع ىجورودشو وأ هليوا هنأ كئيرل يرش ماشقا

 يعرا1و 0 هوب ىمرلروباشاب رلذوا مولواو 0

 . قاح الاف رداع دكا ني.عت

 ا الا يور ل دب رط ةفرا كورا )تثةقاف
 ار ورد ) اليوم ١ نع يارد

 اد شرا 5 روقروف اناوات . ثدلقام ىدفل

 د تاكنارأ ليف وع ند كسالاب هدأ وع عز فالوا

 عما هلكد 3 قاملاق هذ ىدضت نكلاب هيفا وأ" لكد قا

 00 ىرلنوامدشعوق مضاح هتمالا ىراردتذ هيقام

 ةّئتمل مامر د 0 لا 5 هيكل 3

 هثدمقام 1 مكارم تادلا ىمإا ىدبا

 ! مدح وق ىلذ وس 5 ) رام ر هيا" و رعود

 اا ودل ر وا رد 1 فلا د. كديقام

.4 
 1_ى
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 ىءامف وا ل 352030. رارذلا مده ىبرائابزق .راردنا

 ق'رايا ردد هلو كتروق ىدحو نالوا ىلا ةدحعيص

 لشهور ك ( قاكرار) نماغ وهل راقأبا كالاع أ

 نس. رط رهط ئىك لز] مذط رس ء وعود اا

 ىجسس كايا ١ 5 سمور وق قارالوا مك و ىناق ىا

 هكم راقزوق م هما ىنكيك- صا هناورب 1 : راقايأ 08 ةميلا

 هن ادي ريم قاراشو روص 0 هل 3 نع ممدصاب

 - رلازو ىهتكاش تقم ناد شمعاب كب ةعاق 2000

 تالاعؤفا ناد كالا وقا .٠ ساشا ا مكيدتيا ا
/ 

 ( رينااح قارغنج 3 0 ٠ 0 تل ظ 1 كل هليشتا

 . راه رع ريح ناب قارغنيح 2 راح ىش صه ٠ مروا

 ارو هند ىئس وو طز مم كا اح وب | ناهود

 ند تلك نو نبا توعد هةمدردح

 (ررع هس رد اد كلا 0 «راقيح (

 7 نك بع

 « رايرهلبا#و رغود هثدهقام ةدقان اراق و زكلا ثدبقام ىدةل »

 يصح

 ك0 ع



6 

 هك 5 ئد , نداوه ريتازوا ىلا ) 200 زام ) اقاب ار امتنا 1

 مودثو .مروعورو 5 امك اد ىنس ربارب هلكد وس ٠ مروا وك
. 26 

 هدهد ست ال 2 ىد ىنبدلوأ هب هرمدأب 1 تاك

 0 م

 هل 2 رب نارا هيلا كياج هسفا ىلإ ع نسلط
 هل

 3- سو 2

 هرم ريو لافدسابا نذل رجح ينالوا ىنذاك عادبا

 مكيدكح 000 3 ىد.ش ىف يع ) 0 ىر ح:> ( 0

 0 هدنوءزوأ 0 و كا 0 اداق ر:خ وش

 00 و نيس ردا ناب ىلو غادلوأ لا مي ىهعا

 مرزوك دوخاي 5 ني . 6-5 كل يل

 هلبا نع وا ريو قفىر ,لكب ددعا 2 ع ا رش كا 1 54

 ُُط ا هد“ مو لوا سا وح دوخاي 2 راو .واوأ لائغا

 0 عك 3 ل ما رصاي

 3 7 تس
 ناالوأ دود>وم 5 ٠ هدرودزوأ كاكريمد و هد) ه9

 رس هلو | رراخ ٠ ل9 20 ةهدهأ 0 ىرلال. اد ناو

0 5 

 ل هد 2 كمرلزو ! ىوب هد جاه َىَد

 ىبهن ريب كضرا د عرش 2 ردد ىلتاف وأ ندنا

 ءرلاؤراف و ٠ رعد 00 تعيبط هدب رهزوا

 ا نيا ك[ع] 116 عوتع تاقه نونلوف , لاهراخب

 0 ا يس ا الرا د ا
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 ا

 ا هوة مروه: وشود 6 5 ا

 و ناب هدزمس و هسروأوا زمتفو قاتعا._س رب كدحودبأ

 رار ةوعاتس كرودجا تح ندرلت وان ر؟هسووءاوا و 0

2 
 : ك1 ا تقر : هيسو شالا 0 ١

 وق رعأر مي هددفورو كلام واد 0

 . قاخهريدنازاق فرش كوبوب هزس ٠ زكهسردبا

 نونا كلا دانت و 2 00 0

 و. مايا تئاغ قةنق رب يف كدستصسل و201
 قارالوا دوما ىمتعاطا و هدف دص و ضصالخا اعاد 1

 . مربريو اضر هيهمايدبا ت>حيضت انا ؛ ميديا هظئاح

 اريحا . قوسل وا رخل راجت فايد ل

 . مرهليد ى --

 51 هك هدول تدل موانءا كا 0
 . نادك لنج اراسأ : نود-اوا ريخ

 ا 2 0

 هلي وس يردن ماخ اه -( هد سدعتم لح ( ثد.عام

 2 نإ يباح. ىعارشدج هكولوا رداحل مهلا 0

. 1 2 

 هلاةيك ىنس هل نأ رب مكيدروك هذكؤا ويعود

- 



 ها

 هيوئدنا قامويول رارب هلكدوت را هلمخل لووك

 | 011 1 رتمأ د ياخ ٠ ىو كاوامي كنامب ىا د: مرو“

 دره هدلس ىهنوعام تاركش 6-5 لومقإ باغ .ك زر ةغينأظ

 0 ل 5 هنن !هلف د كا 0

 نانوط: لعش» رب هدد ولأ تقام ) 57 قكياروا 1

 ) لو ىجتمدخ رعب

 . تسود ربا. تكفا

 5 ىعر شاعت نوقع تا ا

 ؛ 0 تدب وذم هداعلا ووقف كب : 0 0 لاَ

 0 6 1 اا ع سرر ص دج

 رادناوم. ىلكوس كب ىنسدنك + روم رهدنوك هزكةجوز
 ىغبذلوا ظواط< هددحرد كوص ؛ روبالمالس هسد ىمئاخ

 يد هدسدهطوا قاناب هدلاح

 نيم اال ريض هيعمل رفاتسم“ ىناوأ 2 .- تةيفؤع

 ازعل نقع قا ا 22 راوزرا 0 ندزءغي دب و لوب
 يل رئاسم 12 هي كلك | رضمو 7-1 هل وا كلمت هددأ

 . ىو راوروا ل. اك هو نور نار هاذ

 5 ور سب باق
 زكقح كرس در هدمايؤر ىرمشادراق زريق ىداح جوا

 1 رايدقيح لوةل!قداص هذ ودلوا هد



 اة يوسي وسيع سبيس

 ىسياوح ىلخادكنسوطاش كثدقام 1 سن ردو نيت

 هللا [ سنا هلف ] ىلغوا نزور ”نلعشم ب رك

 7 رارريك [ وكناب 1

 ؟رميانعاس يراه هلوحك 2 .(هلعءار
 . مد ةمتيشإأ ىنغي دلاح كتءاس ىدبأب ىا 0 سنا هلف

 . ران ىسراب هجكا .ه ىأ -6 وكنا

 رضيع سراب ةجحل مروتسا نط ك0
 هجك وات :ىجاق لا ةميدئفا | كءبقا ب ةركنا

 شاورودنوس ىرانادعمش نونوب ءروينولوا تياعر هفرصت

 هنيودزوا كعراقاباق زوك ء وهوا . رونوك هد ينوب .



 ا 0 5و

 : 1 31 9 م

 لدي راس هبات ور رك نب 01 و فاض كب ىرغ 2 و

 .ر دىلة:هلزك هرهج 0 هديك ام و كباق رس هدد[



 هلا اح

 ( 20 ك1 لتئاولو نارشة كتسيسام يا

 وا .٠ ىزلةظئاخ ةككج نبا نشووتب و "تشم ريب ليوا لبا

 ةظفحم وا .ىراغ؛هد َو ؛قاجالوا نامود ريب ءغامد ظناح

 ساوح . ردقاحابااوأ ىث ريب اةشان ندكيممأ سب . لقع

 هيوعهيوا نيرد وب نك همولوا .قارالوا تسم ىراهيعيبط

 ناهود نالافاو  رسظفا نب ودرس قو ا ١

 كزعا_هنج لتق كوبون نب ؟ زيةمةدنا رجا رلدن هرهزوا

 هئيراطب اض شوخرتس نالوأ كح كج ىك ركذوش دس

 هد كانا راهن

 ريحتك قوخوع ترا ركل هاروت تا

 هير كي امنا .كريذبا فوخ عبط تي

 «::رارؤ وا كطيباض يدا نإاوبوا مده ءراد كلا

 ىيرلرح:> كرلاطبا_ض وأ نينا تيات> و زرروس ناك
 هك ليد [نذعا ندرفرط راتوا كتبانخ كةسر دا

 ؟ ىمرازاعانا
 تاو دايرق داوم نورا كا

 ؟ زو ”ترانيح هيقعو ثاودإ ىش اقخأن مك تقو زمغدرابوف

 لك .كم'سدي ىايضغا"و + مدرتو زار 9

 5 مللدك مروسديأ حبال نيا شوهدم لعف وب ىيربب

 . قاب تح وبكل 6



0 

 و؟ردقاحروموب ينام قاحروموب نو د رار اعقل

 رمح نام 0 2 راجح هاما 0 5

 مك در دلو نار وا يدمج و نك شات نان“

 20 ال1 رو ليك اهلك هدا زير ب1ول ناكل ةكان

 01 هنو علقو هد هن .نامز هب تقو وا. 01

 قامال ريخاح هد ىهتوم هد نا همفام عم ٠ 02115 5 ع ا

 نا هد 0 نهد ىدتء مش : كرو سدا

0 
 مق را فة ٠ تضر ل -اعاس# هليوب و ىدب ال ريضاح

 دو روا ندا ىعوس و مدرسا قوحو> نال رود رش

 فيدل هلو تيا والك 0 ليقدم رد

 د 1 ؛ 11 0 5 .هداح

 ودع (هددرص يي 3 را 2 همزول قوح>و>

 012 2 بلا توحح 4 ول عا نالوا سكت

 .مدردنا اردا 0 مدن هسلوأ 0 ملقا

 ار راو قفوم ا ثد.فام

 كلاب 0 قدس رامالاو' قفوع 0 ثد.ةام ىددل

 3 وع مدع . نكيراقيح هيديولطم ٌةجرد ىزكتراسج

 بعت دوك وب و ) <٠ ووا 0 : 0

 1 ريدل ط هيوشوأ نيب نيرد قباحراج ىلوا كدحاي_ست



 ع

4 : 2 0 
 . كتوزرا نديا لاءشا هللدش راداقوا ىنسد.) ٠ ىدمش

 ىم هلي هرسح رسب قولودو لديشي 3 وذروت# هن او

 ه>رد ىنوع هد 5 كن | اسسعا 03 هقيقد 1 ؟رودايوأ

 ىغيدلوا هد:صوصخت كما وزرا 2 مكجهريو تا هد

 8 ناسهروفروف ندقام وأ رودح هد هدارحاو لع 1-4

 وزرا تايحطوا كالام هئرش ثاكيتلا وادتعا تاء تت

 ٠ 0 م( 0 هراح 5 بارض 0 نيسروددنأ

 قيفر 2 مدردبإ وزرا >» ىء مروي هءهدبأ تراسج »

 هتساأ قاما اي هن امام ا كاكربتعم دوصقم و هدبأ

 كارو

 ىساعاب هانا ريب ؛مرودبأ احر ءريشيتب ب . ثديقام

 هدايز لد ؛مر هدب تراسد هباعاب ىعيُش هه نالوا تدأم

 ىثراق ناب هدد نكلا 1 كلا وأ 0 ثد.قام ىددل

 طقف .روبهتسبا كمي ىتلاب 2 خف قو هتشيا » [] 3

 5 رودقروو ندقفاع الصنا ا

 5 رد هداني ال

 01115 211121 215 عقر 5ع 11011 171111 1111216 5

 هءدح . ©



 ل

 دوخايو قوجوج ريب نايرع شمود < ناوروتوك

 شمت هئير هزوأ ىرازاليع ىن ص ريغ كتيم.سأ .ىاوه

 ره نناخر ىل لعق وب [ - ىلا ىواعت تول را

 00 د رو 2 فل 22 ندك وأ يرو كيك

 ثار نارا ف ا يراك ور ىراتازوت اجلا

 ةنالا ز.ح هلضف ندئموزل نيحبإ كمرو- نع دازأ 0

 94/12 ض رح ربي .نشود ةل<رس ىريغ كرب ىندةتسا و

 د قون مهطس ساو ريب قحاب ندر

 َ ا 00 تثكفام ىددل 1

 ؟راو ثداوح هب !ملاعاب ل

 ىقولاص نهع.. هرزواك مريب ىنءاعط  .ثهءئام ىدَةل

 ؟زديدتلا د

 1 رو هءاس ؛قوب ةهنش ٠ ثد.فام

 مهدمتإكا هنساردهلبأ تلا تاتن 1 ثدنقام

 فدع: ره .ءدونكو .يدتيا هرحوب راهسر 5 م

 ناب

 قاور لاك و مدد ازاق ك0 رادع كياوذد

 نيدحبأ م هفرط ربب قوباح و نانوا م هديرلتدابجو

 .رديلاعولوا طفح : ىل ادساط رايشوب نال نشماعاسإأب

 د.يمأ كخذيدلوا ىطاشن قدم -- . تةفام ىددل

 دما وأ 9 ىكدريص ري ندامزوأ ِ؟ ىدبا ىوش وح رمد



 نيس ب تف

 00ب0

 لكلا ب

 .ىلواىءاهساب هلع رم كيوب هدل>و' ه.ةاحالوا

 تار ريب دوعس٠و هساا تساي ىحات 2لدق ثا ل

. . .4 

 0 هملل 0-2

 6 هيريذوب ؛ىدبا ه.سأوأ ىسعطق ةص لا دل تق: لف ءازد

 .لحا_س ؛هدنارج وب زكللاي ىثش نه ؛ةحئواوروا همقد رب
 معرب" ةدي اودع ب رككلاب ندلوأ و لامر كلامز

 ةيطرردلا هوك نقاشا اكوتم ها تال

 071 ' موك 0 هد هه اند د مدلا وحلا ا طق

 و ةدقد رب .سرد ىلناق هك : زرولوا صضورعم

 قا سود ةنراخا كلاينضرد م ةرردو) تكيحأ نيعات . هحالس

 هل نهلأ 2 هداك )كد هلرعر < كلاذع ىللأ فرط

 ب كفعاَص ةدارإو لاو 5نزورونو» ريفا طا

 .كيوان 5-- و 0 2 تدنمأ

 ريب هليوب ٠ هليا هفعاض٠. تقدصوب و . مىهباب و ندتساب رفا

 53و. هرم .ردظون  -قارالوافعاجم رك 0

 ماعوط مىدنك ىرجنخ .هإةليحوب مب ىرادزا.مءكنوانب

 قارالواهإضف.هدريب ؛ريلك مزال مهءاباق ىميباق هنلتاقشنوا لكد

 ,ىدتيا لامعتسا هليا لح راداقوا ىف 5 نط
 ءىراتامضف كيو ه5 دلو فاض 2و مام

 : برك كي الم ل كاح ؛هنماع ىسدشة دم تتاننحا لف

 هدو هوا عرب دأق 0 رعب ؛رد قاحا ريغاب هعءد ماقَحا



 حا

 و ٠ نومديروس ثا ىلا طقف ؛كدبأ هدنتن كل ىردهلبا

 هلل را ةييلق يظنون نح كونو نالوا ناك ىك ىزودبم

 الروت دما محدراي هنداملواىلصاو ةنهاكيتماقا 2 ند زب

 . ززكت اههه كزس هاكوب :رادنامهم ا

 ةرعا هير ىراتبفح هاوطد دع -  ثنادقام ىددل

 كاد رالام ءىراشش :ىبرلاب رفا 6 كت اكذب «نيحبا

 | 0 ك0 كل .فاحخأ هلفاعاب هلي وب و لاراب وط :هداما
 .رازاا قا شعاب ىثريب ىريغ ندقاملوا شمتيا هداعأ هزمس ىكش

 تلال اع ى ررك رو انا يركعلا :-.ناقورد

 3 16 اواو زروس هدايز كب ىفوا هدرا هك

 هدعاسم . متاخ مرادن امهم . زكجدريو ىراهلاشت هج.وت

6 

 هرئادرب ا كل 0

 0 راكد كاد ُك ه همدخ سد 0 فخرا |اوأق »

 [ثدب ةام|هركر وص ل 2 0 هلمسأم دعا ه رؤس را و ىراقات ا كعب

 »ع رريك

 يه تقو ىغيدلماب شيا وب ل 2 ثد.قام



 اة ل عي

 شهصأ ىنعأ اي ء« شوقوب ةكءرد قوي شولروق ريس 06

 احجز كراش وق ٠ نيسالوا مع رو شي تلت اكل

 هدا> رد كر 0 هر قيدتيا هكتو ىنادياباووب

 ٠ مدي تكد هنغيدلو | ا

 « رريك ثددقام دل 0

 راد ن امو مر مر 2 0 2 .:كفان 5 ناش ود

 رز انفعال كح 0 سيفعل ارت كد روك 0

 ناركش بخ وم مارامعا قالوا تح هني هد ه0 00

 ىسهيتا رجا روظم قو هك مردتس كعد . رد

 كش هزب نيحبار كيد ا زن دح ار ىزرمسو.مرهدب ا ىنع ندوللا

 . ا همّشأ

 هليا مامهأ ىف مص كا زوتمدخ نووب 0 ثءهمقام ىددل

 دل بمب هسلب ديا | ردا تاق ىبإ اهاد سب ه 10 .تاق يبا

 006 8 و نررد ىلا دلو ِط ى نم هيا 2 تا

 ندرافطل ميدف ا هناريقف كب ءهداس كب هدناب كارل قرش

 ندا ةديدخ فنطلا كش د رونو ءوداعمت اك مدقوب و

 3 زلوخشن» هلكمشا اعدو دلك ءبوالا نيحبإ كوم ىالوط

 كيؤوا رب 95 5 ا رودواق هد 0 ا ناش ود

 نديوا هداروب 0 «كدلك قاراصاب همز « هرمد ىمفقرأ

 1 م ثدقام 1

7 
7 



0 

 دو تلا اضع ب ةامقس | "ماا و لابل ور اولا

 . ردار 1 كلا هلك هللا كح : لطم تيك اخو

 . زروشونوق هدايز اهاد رئاد 5 د كانهم

 22017 ا 4 0 . ثديقام ىددل

 ىنسروهللا .رديتمالع وقروق اع ويش رم 0

 0 راراقيح ) قارب انا

 هسجص ىلا! |

 هد كن وطاش صح سدوهبرهو نيك

 تراك مدام 3 ك| ثدقاع] ٠ ىرصوق لاوق
 5 ا سون هل! ٠ مر ء| نهيلا 00 | ملوقلام ]| 2: ناقنود |

 ززيك : تعم دا نا ضو |:| :تفودقام

 مالغاص ؛ نيشنلد كب ىقوم . كلوناش .  ناشود

 هيدعا مالس ضرع هز.ساوح هلراشزاوت ماس مالم و

5200 

 نافاص وب ندبيا ترايز ىرلد.ء. امئاد .  وكنا
 ىلروءوا هداروب كني رفا-م زايوب . كنشوق 11211111+

 هدارون قادته كاع د45 ردنا تاننا اء داك ىتاووت

 جيه هرب ريب جيه في.طا قوح 5 56 هلراشز اوت رطعم

 31-216 ا ريب جيش ٠ 1115© قادعص» سب



 كحل سلال

 ( ورك ملدا <« ثهيقام » )

 [رودواف تحمل !:نسفؤلع كرير فس
 قاحاقيح لعق زيدح ةاارش الا 6( كروسان ا
 اعاد .يا نامز ىدالمالكب هلناونع كيدرو كيفك

 كالا روك ون ئىحور كيوتكم !:نالوا قاحالوا كوبون

 قادقدشا 0 0 وشو . ىدروتو هسا

 ا. مروباشل هللا قتسا درر 0
 ناعنود ماشقا وب :ماكوس مرو ويا د. كلما

 . روياك هباروب
 .روديدبا تدوع تقو هن ىف - . ثدقام ىددل

 . هلاوأ دى ردد. نيران اد !تالقاك

 نقلوا نامز ريب جيه 01 حاووا اد ثايقام ىددل

 برع كرااسا تيكروو همنا !كحمففروا حا

 قانعادلا ىلع ئي داك س كجم نر

 وا ك1 ىذا كره كةقلخ نيا

 تيءهم هدي رهز وا كرذ لافادود كدركت# 2

 ىد كج نا وكي شاط ىزان ١ لوبق نسح و

 نال نيةلزك دج 7 كح حوا طل ركل
 ولو را ني فاين نالوا كح ةكيسار وو زكلوا

 هلاود هةءاردا ةدمع 3 0 مم كايد وب ؛ردىلاا ون



1 

 - كدقامشوتو زاغيدا و 20 ىدل رددوا قارالوا ىحريخ

 و ىداك قارالوا ىربد ىراي ولاوأ ىراي ٠ نا قد

 .ىدعملا# ىلح راداق كجدذيا اها ىئزاخا ةقظو قاحما
 رلربخ كوبوب تبا مامها ؛ قاب انوا ب . ثديقام ىددل

 ( راقيح ىحامدخ /ْْ راو

 02 لوجو كاف وددت .ىراخو كعوطاش

 هت رارحف لثق:ىأ .نشءامصتق ىدس هد كنةغراق  ناريغا

 نيمدلتسداك ةامداروت . ىب نك ؛نطاش ندنا :ثقاقر

 .راداق هنجوا كمتراي شاب قاي' ندمت . زكيديا دير#
 اليتاق يمدح . يك رو دلرط أ هما مامر نا" كا
 2 نه... لخادم نه ئكراق هءثمادن و تمم 0

 هظحالام تدوع ريب جيه هتعيبط كان كردي دس هد

 هدرا اذخا هلت و نيدامصراص ىىيشهدم تدب ؛هناراك

 هيثم ريغ لاكشا .نيسهمربو ناديم هيهكراتم ريب بوريك

 هدو 1و دكا تاير هدورت هتعمط كته هد ١

 ' رك ىبك لهاله ا كي رك ةهراذم 0ك ىدعش

 آد ا لا اي د قرا اا

 ٠ نيسهمروك ىفهي رج ىغئاجاياي مزيترس رجنخ هكلان تيا
 ' روط » اناب بولس اان 0 ككهايس ىادر ءامسو

 ٠ نهسام ريغاب هدد 6«! روط



 كا

 ذوش ىذ ىا .نيدردبا وزرا كعا فاطتقا ىاخ :تازع

 ترخ ىليوش ةكدستسا قالوا كالام اناب» ىلا اكل

 10 ندع دلسإب هءوئد ريد ى وأ و نيسرافروق ندفاعإب

 روذ وأ كورا 00 نيسرخ | هدايز اهاد ىنءامال ووو هد

 كب رافال وق ع راسج كك لك بارون لك كرولؤا ل 2

 يبدو رو < ردا قلع عضو ةكهوج» كنس كالا ا

 .مان | بوروبوسىن-هفاككرل.شندبأ ادد دندن رو ريح

 ؟ 5ك روم وتك تيااؤد هت تةئئام د1

 . رومالك هباروت ماشقا وب لارق .  ىجتمدخ

 - ًارظأ 501 د ىو اا ب . ثدقام ىددل

0 

 انولو هدةل رمضضاح ندبيا اًضَتوأ: : ىديوساوا 7 كاكيديد

 ىلكد نزار هلكتوأ كىدنكا . نيسا غامد

 5 ىدرياك مزال ىداةمرو تامواعم هوا ناب نيا ماهأرب

 : مرو هلي وس ورعود نكس ودعا تل ىحتودخ

 ندنفرط 0 ىريب قدم راسا دقو ١ .رومدبا تاصاوم سا



 د كح

 قوش لعب . مدتيا فداصت هراثوا هدعرفاظ» موي

 هدهحرد كح هيةهمةدنأ 07-0 جيه .هنيرلقودلوا كلام هرمثبلا

 وزرا هلدت ىنامروص راش اقشاب اهاد . مدلوا نئءطم

 د رئيدلوا دوا رك 00 عل مكيدتيا

 هرص غيدلوأ قرغتسم هتريحو تهب ىتادن] ى .. كي ن2 وب

 واق 3 ربا 2 .رايدلوا كدا ىرلل : وعنم كلاَذ 00

 ى رلشادراق ريق ىداح 0-0 رايدالاهالس هند قواد و

 تكلي نال د و عدا ةامواع هلبأ نا ويعتف

 «نيسفاحالوا لارو تولوا قو ريب اد .>لص اق هدمالاب

 0١ افا مفر لق وح كلي ىلع ندةفقاودو - قد رادعد

 ا م.ظع

 -رهظم هن رعس# ون ءقارالاق ربخ ىف ندعم نالوا دوعوم

 د ا درو ت.يدم ىو رادربخ

 و . القاص ا رعق ىريخ وب . ني-ااملات مورحم ندتي

 ب ونيس نان رودواق و سيءالغ نس ٠ قدال رامصيا هولا
 ليسدساو - لك 0 هلو هماقم نابولوا دعو

 كهمودبإ رايت>ا ىلوب هك كا .مروشروق كب ندل هممش

 واوط و ةساعا تقفش هدايز ندنءوزل كتعيبط نينا

 لدقف ؛ لكد قوي لءاج صرح ؛نيمرتسا قاملوا كويوب .رد
 كدادعتسا تنطيش ناكمزال ىسالوأ قف'رتم هليأ هاح صرح

 كلآ تلفت قارط هج كيوب كيدلوا ىر حسم :؛ قون



 ها م

 .مروسدك هلزكش هج تاذ 5فءانمم مرة

 ! هلت ءالاس ! مرودواق ببح مب ت٠ ناقود

 هربدنالر هيموك ملوقلام (هنيدنكىدتك ) .  ثدقام

 هبفوي؛ةعئام ريب ناك مزال قاف ندير هيك اة

 .روسولوب هدير ءزوا كلوي هعئام وب: ارز: ققحم ا

 وزرا هراقو نيرد مب نك هلز5 ىز ,رل هلعش ءرلزي دل

 هكيوب نانا زوو تك وا كلأ :نيسةهررت 00

 ىتاحالونازرل كمراز وك.ندكهروكىنكيدلب ديا ارجا رئارب
 ( راقيح) ! نيسليدبا ارا لعق

 رم تعاعش نا دكا نولك 1 اشو

 م ؛ مر ومدن ماعطا : 1 عيتكا هز ةيانع كيوا ؛رد برات

 . ملهشود هلأ + ىسافب دبا رد كفا طا ريب ىتيقح وب نا

 رووا قامال واح هازو .نيرفاسم كافتسانر» ندا
 ىلا هوا دك ءرض ىناقزا:كثدفام دك للا

 ( رلراقي> ءرينيلا> رلوويسوم ) رداب رقا ريب زاعولوب

 هادعص 3
<“< 

 هرئاد ريب هدنس وطاش ث* كث هيقام 2 شانروو ني

 قارايوةوا يوتسكم رحا كاسددحوق 6 ردكلا ثدهقام ىذوهل

 : ردنا ماود هياموقوا ا رمح ريربك



 كج م يك

 هما ناس انلع يك ةيدلوا شمه.تأا تمدخزا 2 و

 احو9ق ىف مس 8 تا 5-1 كام : موو ول كلادع ىاضتقم ف

 .٠ ماصا همس ' مالو

 اعوومن هداروا ال اص 0 ةزكلق 0 5 رك

20 - 
 دز .ه:- كاي فاطتوا ىلالوصح مهسرولوب

 الن .ةلح 6-50 هاذؤ «مدرفو تااريقنم م ناهود
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 .زذح هذبا

 يكد ة.ايدبأ ادفو فرص نيحا 1 تا ثاعغام

 كلك ارد ا عسا كتوج وز هللا نيكد اهي دتاو



 كلت را

 .ىدبا نتن ريب 5 ,دنيا دامعا هد4ةلطم» تروص .وأ :رد

 ءرار رك (نموكد 1و)(نسور 2( ركاب زر( بتوع ١

 0 !مهداز هجمت 5 كب مي أ دج ناس

 قارا لت دست عتسر موا كما هاك قالاقا
 راداق وا هريادربب كتقايأ : : ىدشمالشاب هيدمتلا قييضت

 اناس هب ناركش حانج عيرنس كا هل ءىدقج هراكدكوي
 زا اهاد هد هريو هللا . رويلاق ئىطن هدنصود> كمشررب

 نازيم كتافاك» ةليا كك تامدخ هك .نيسالوا كلام هتقايل
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 تءد_ حدلوا :نودم ئثنراف هزم < شو دقاق
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 دحاو فرح رثد هيءقاو وب 2 كو واح . ثدشام
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 . ملاعاب 0 هدانا نيدعا ردح جيه ند
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 ! تادقام و ةوكنل

 اك كا نع رداع نونو ند ىداع رت
 اءاك د وب راش لكم ا زك روطي محاد تاةئقاق

 ك « لدنيس » مردب هكمرويلب . زكيريو تاحاصضيا هدايز
 ىزاث « رودواق » طقف . مىنات « سيمالغ » نب هلعافو

 نحاتنج « روباشاب ىناث <« رودواق » ؟ مريلِس الوا لصاب

 قامانيا انوب ءهحالك هباملوا ل رق ؛روديروس تداعس :رمع

 5 ردجوك هدايز اهاد ندقاملوا ىزنات <« رودواق > هحنب

 ؟ زكسرويلا ندءرث ىارابخا بينغ وب اناب ز بهليوس

 هدنرهزوأ قادهدنوف وب ىتيدلوا شءقيإ كيهنوط روف دوخاي
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 كغ 5 ِإ ثد.شام 5 اع حر ىداح ىحنربب
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 :كسروبلوا سوك ندوسا تق 2> هرليداح 0

 ةسق اول ؟ كيم رات زسدو>و ا باودح 8 هئفا

 0 5 0 رو ىيقح ىك زك نورا

 و 2و هام الع هلنا ونع ريب ىلااش هدلاح 6 ىمشاداقرا

 ٠ىنيريخ تدك و لامقأ هح> ودم 0 7 03 هدلا.ةّسا

 وكن قاب طخ ب رو ىيدرمأ قالوا راددأب
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 6-0 0 0 ىزكفطل 2 هس ريطرب ايالكأ ىنغاحالو ا
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 6 رخشادراق زيف ىداح زسروع وأ و

 ٠ ىرلا4 حام هراق رمش 0 مش

 رلرلا عامس هللون هلا لا

 .هعفدج وأ انا هعمقد 26 اناس
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 ندر 5 4 ةفايقل تنك ٠ شمهوروف راداق ول
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 ىك رونالك أ يب 3 زك دناقولي يجهل هديأ داري
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 را سدا هكرونولوا نط . 0 ىزكغيدبوق

 همدهبا مكح هزكفيدلوا نيداق 3ك الامس رار كنف



 ةكرطب تا دلع
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 لحال مرار اال قي ا ما 1

 قو .رد مث ولعم ى- هفاك كرلدطش يرلكيد>ك ديرما ان رح
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 ؟ مهريشم* كتك همر .  ىداح 0
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 هنمأت لارق كدي رمل كتكلع «. ردتب اجت ناونع ربل لداعس

 .ىسبلاو 3 ردم

 دس يحب



 د ا

 شمالوروب بوري) هبرح جاه زونه ٠ قارايالاتاب ىدعاسم

 الم يم هلي راروباط هيوؤاعم ف ابيع نشل تي ىةلان ا

 . ىدالشا هموجه

 ثناوب_فامن سحرا |هاموف هزاتوسد يبون دك, ناش و

 ؟ 0 وقروف وكلاب و

 تروا دوخات«ىرالا راق ةنلةعبرس توك 7 5--

 كم هلبوس ىقيقمم .ةلئروت ركروق  لضا قال را كد
 وأ تاق يا« ىكناب هوت هيفام » 5 ردىلهعد . نيا

 :: دمود . ىدرار وم هركب هيوط كب شلورودلو د

 ! ىدراروسيديأ ريمد هجرذوا هلرادبريض رركمو عطقنيال

 ندب داسدا كنلوتقم دوذاب ىبهمزوب هدن#ا ىرل هغلاط ناك

 هدعدنك طقف ... .٠ ىدريام ةايرقلا دهع ىناعإاي عاطربب

 هيد ! دادما مرلهراي : مرويدبأ سسح قلزسن امرد كب

 2و
 ناشنانأس ىبك كرلهراي ٠ كهباكح ككيدتيا -. ناقنود

 ةروبر ةتساؤ5 تييجو ناش مدكراووان هدكزاز وس. رويل

 راع ىرادراب- كيده نارين يداه ( هللا

 ..كيردرام ردد
 1 رار وو رت نر ص 1

 ؟ نلك هياروبوأ ردمك
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 يي ك2 5 )2 هدحاو كن ىداعرو اناع .. علاط

 1 1 ةعا 0 ىم هفاآك كراخو 0ك

 نادم ةحلاط 235 قدحتسم هفصو وس ثد.كام نام ره

 «ىاراباللاص ىنج.اث نانالنامودىلاق تاصعهدير هزواقارايوقوا

 5 هددروص رسب ريشدق ان «ثئيدذأا رمم رهظم كن هناب راح تدالا>

 هالك هب ىشراف ىشراق هلبا ف 0 ىركشل فوفص

 تت هعرواو نكيسا 1 ىلك كد كلر هلأ راداق هن

 رات رققلر هدبا دسراخ ىبا لبا ةنرش نم زدك ودعا

 :قاراقيص ىلا هنكنوال وا ندنوب.؛ىدص ١ هنئسواك نم راجرب
 . ىد همنلكا كر هربو مالاس هن

 !نءاتتح ىلاع ! 0 ل

 شهدم ٠ ل هبوطروق 0 منيح 0 6

 ىرراونا و عولط ك شنوك لصان ايرثك ١ ىنرل هبرض هقعاص

 نكوررك ىك ركرضت عبنم . هسريلك ندتبح ىودتيا رسشن

 هلكيد ؛روييريقشيف كلاهمو با رطضا نينا مزب هد ندلءؤوب
 هن رز 0 تعءاحش تاادعف زكيءاكد 2 ىلازك ايحوقمدأ ز 5

 هدرار ىنهاللس هي ؟ انع (هنرهق)راكسوب كر هشدل 5

 تصرف رسب 0 اد ايد. هوروت نكيا هنن رآدرمد 0

 10 ك5 هلآ. 15 1116 علاط ىادح هدريطاسا . (#6)
 ا : رددولةهع> م قيساتم كفصو ل فول دع



0 

 ا 0 مك مدآوب ناتاب 0 رلتاق2 د ةناقنوك

 مداوب ون . هسرياك مزال قاميلا | ءراتبعا نظن لاح

 هاو تامواعم هر ندنلاج ى ترانامز كوش لال ا

 . ريلس

 رازوف. ندم شود ريساى .مدادو تاكل

 هدرود ريب قبال ركع نامرهقو روسج ريب نيحجا قام

 !شاداقرا نام بق اح ض ب .:ردشوواخ نابولون هد هعراصم

 ىرايصاع .رليوسهنيرلترضح لارق هسر بايب هلءدنقح رايصأع
 ؟ ةلرتبا ك2

 و ا كوكتم ةحيد كنديزراخ د 1
 ريك ىرطرابم قارالي راس هي ك0

 قالتوأ يداعب ىدبا ا ىكبا بان ىف . ناقارب

 الوز. دلي ةنكا ةووفتم طاسولا ناك ا

 دلانودقام زم ص نالوا قبال هبااوا ىداع رم ندنغيدبولوي

 1( ناني 1 0 هنو 10 .٠

 و ىدلك هيداد٠ا ةقرف رببندن ركاسع.[*](ضالغو والاغ)

 .كهر هتدوكق يفوت ماستبا هنس«ز وري نالوا هناسيلبا كنوا

 «(72311015:125565 صالع ووالاع ةو« 6-2 هنردق»[ *]
 ريغا ىميحتم 3 ف.قخ ىف لا ىدي 09 7 5 عون يب :

 ءاد يع 2ك ىديإا حاسم
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 . نامز ىنيدلسا زاقدوخايو ىيدليديا بئاف

 لو ندرامملا نئنوك تافالماوب - .ىداح ىحاجوا

 قاحالوا
 5 1 دا رو

 'ةكاوا كلما هوا وق ا ىداح ىدكلا

 قاشواوب هلبا ثدقام هداروا و # ءئداح حوا

 ٠ هرزوا

 !نيقلام ىارغ ؛ هياروأ مروي 5 7 . ىداج ىجحن ربو

 2 ولك: رود ريغاح قو دواي - - ىذاح ىنكيا
 مموقروق و ءرد وقروق كر - .ندريب ىداحج وأ

 "زا زاررب هدا كاان .ىاوهزو نيش رد روك

 60 وانا ند

 رودارود ت1 3 هاكودرا رعب هدراوح » سوهرروؤف 2

 1 سد نك ل 2| نه.لانود 1 [ وق لام 11 نات
 ردنا فداصت' هرب ربل 007 0 رارريك هل.ةلخ قري

 ريب 9

 ا . + ا



 .راقاج رلعربدلس ءراروع كوك ٠ اووا ريب مساو
 1 ىراق ىذا حوأ

0 

|- 

 خخ دلل ذل .قصللا» "6

 امرا زاهر ومو قموةلوروت كوكدد . ىداح يح ربو

 2 هل ريب تقف 2 أهاد رعب ٠ زمح وأ 0 أ 00 دواي هل ماع

0 

 هيراخحم ٠ تقو يديد نك ه1 رح . ىداح ىجينألا



0 

 (2 و5 فام ١) دك

 ىبداق ىحة:هدخ هظوا كل( تاأقده )هحلارو

 : | . ىراق ىداح جوا
 و ٠ ذل © ل 6 ناطبادَض 6 أ نءاتتح « لاحر :

 . رف يط ركيد و قط كث( وكناب ( راا؟] سرايموق ركيد

 2 ىمسف ريب كلطت: ىحدرود ءو «هداحوةسيا هعقو

 . ردبا نايرح

 اهات قدك[ ماننأ ضرع ركلاب هدنسهبح ورااش“ (7)
 ريبعن 2011122156 سرا.هوق هصاخشا نيدهغا !رحا لور ريب جه

 0 . رونولوا

 ظ0010100010101010101ذذذآذ اب



 0 صاخشأ ع

 ا اتحوقةسإا 111011 ناقنود ا

 ىرالوؤوا كناقنود : ف |1121ءماس ملوق لام
 |[ ه1 طن نةيلا نود

 لارقهرخالابو ىلارهن ه> ىلا رةركاسع 122غ ثدن قام
 ىلار هن ه> ىلارق 1 1201110 35

 .ىلغوا كن « وكتاب » 1"1 ةدصعع 1
 112 ع فود قام

 16111025 سقوب نول
 0 4 1[ 05 ور
 قارا  اجوعشا 1 ع 31
 00 15 نست قل
 0216511655. سدن تاق

 تاك ك1 2 تي دوو (كلت ال دل م باق: )>
 د : 0 أ كنس وخل راو

 . ىنادنامو# ىنوبر دسع ىاوو

 : 0 07 : ا
 ىلغوا كل ين وق دنالروهب مونرو هداز دراوس

 ندد اظراَص -.ىارق .ترعم 1- 11 نوتىهس َ

 بييط زيلكنا ريب 3
 0 - 6 - 3 بيبط ىلايج وقس ريب 1

 هرج 1

 حبق ريب 1
 هحياا زق: هرشالاب و :ئرع كل( تفامز -(©ةدقام) [1] قدا 8

 نيداق ناكداز 0 و درول ا 107 ىددل ا 27

 2 ل .ردىاونع كدرازبق و

 ل تي ما د ناتي



 امل( همي



 داسهتح| ةناختكح 0
 د هع قمن ثء يبث م م مريم فريزر روم مرر ببر ب بربع برر مرر ببر مالو ريم بعمر رب ربع ممم بمعبر رعب رزان رو رعم ف ءرعع عع فمع معمم فعمل

 .تدو> هللاديعروتةود: ىدسؤم

 : هن اختك ار حا قادت سا

 ىلا 1 ك2 انما

 قئارف ١ هليبسر كفاؤم 4 ىسموبحم نويليش
 ى» 5 هل.ءسر كفلؤم مه : تاسادا و راكع

 0 م رلناغف ىلزتكا
 1-9 ا لا

 0 1: قش ا
 » ٠ 0 ىرلبوتكم مريزجلا

 ت0 |١٠١4 راعشاةعو |تايرهق
 0 ليكشرر ت5 0

 0 ل م

 هال قات مط !"يكئاوا ل
 0 5 "0 هغبرش ىاواتف
 أ ارذ 5 هلءوسر كك 5 تءهلماه

 » ١ هليمسر تاك ل52 ىبوت-كمهسوغامو اًور

 ميل امس ْ ١8 مالعا ىولعم

 قل د ىلا 0 لو! دل> امله ٠ تفداك | خيرات

 ميل 0 7 عا ََى ربك 3

 قار ١ 1 ىواذت هليا قيد وم

 » "9 هلءسر كفؤاؤم 1 ذادكسا

 |[ مدت ةنك امد راو

 | رويقيج همروف همروذف | ىوق زياكنا

 روع 1 0 ]ناحل هر ادا : ىبح ضم

 102 عاما 10120 0م





 هيجوت# بس ةدل_ع داتا ةناخبتكح 2

 ثدوح هللا دنع وتقود

0 ِ 

 غر بقأم

 ك امهاعم 5م عولا/ ع ازا | 1011

21215555 523761 

 ًُك

 "1 1 ع 8 ع1 م ظ

 ثنا عسل

 دامجا ةعبطم
 ا





 ك7

 . ندياداي هلبيا نزح ىنسامتولوا وغل ك 11هططو 11هدنؤء ه

 .ردىسهحراب ريب كنهم وظنم ريب نمضتم ىسان ظنا

 .ىدنص نابديا طبر هنيرهزوا كراهرودنوق « هليتقو <

 . ىديأ شمايريو ىدا © ل ساهوورب > هلك ميسو

 كلور ىراميدانيوا . ىدرلزاملا قلبا راروتقا هليتقو ه

 ْ 7 ىدرازبلا ةصخ ندكالساج كرولا 00|

 6 لصق

 هنحص

 ١

 ظ جوا ىتيدوقوا قاراربق ىنشاب «ىنيزوك ٠ كن ىجرازم “
 .”ردزدن نئامؤز ك 12011 1720ه



3 

0 32-95 

 كنا كنسيلارق - كحسم 0 0 ا رق وب *

 . ,رددئاع هنيراقوجوح

 هليساتمم 1 هدماقم وب هدزب هلك راو دا

 . ردك يك طحجو ذيل ىنعي ر 0 نكعلا ردلكد

 ل سفن كأ ذيذل كأ ىرب نداطسو نورق ان كرايواخ

 أ راقد دارا صوصخت هنيرل هرفس رباك او ينيدنولوا

 ىسدعقو تانج ربب ةباثم هتيانج ىراقودلوا كنار .

 نديإا ا فال هدهريص ىغيد ولوأ عضو هباشاع ”ةيمح

 رد نأ هتاف مرات ىددع كروت

 دي

 ؟ هنوص

 دل امكعا ناش كلفلاودرعم 2 <17 تاون 5 ١

 , رد مسا كييللا كرت © نوزاواس 2

 بضغرب .هدنزيكنا رارسا تاياك> ميدق نامز «دورده » *

 .ردىلاثع كدشنشم تدشو

 ةنك وا ىراقالا- كنسلك وس ( داع نك يحن

 داتعم؛>رلياناقىلد نالوا قشع نيمزالم ٠ هدرلو راش « قاحتاي

 . رونولوا نظ ىغيدلوا شمبواوب تكر 20



7-0 
 نالوا .ىدالوا يبا" :تراتع ند < ناد » كا 6 نوار

 6 نواؤا»' ىذا تراثج هندغأ رضا لال نود

 كن« هيو » . نيمنا قاملا ىتماقتنا كنيرلهدلاو« نابد > و

 بارطضاو .ردك . رليدرودلوأ هليا قوا نرادالوا نونو
 ”ىانتلا لوحي ةيلاق ري” هوس د نالوا ناعيرو تو

 .ذلاق قارالوأ ىلاخع كتهتازدام تارت ا هوم هدا

 ءداهشماوو نورك ىراتل راوحيم كرا ملاقزاحلاد 00
 .: ىدبإةدنمكح لما

 : :دنرلب ادع مج ىئلزسوصو ىتاجا ساب مأ وع 6

 . ىدرلردبا معز

 2 ٠ ىنةنظم كنادب الربا ء قير نه ١

 ريعلا ريد نحيا هدافأ ايمدأ رع ميقمسهو فيقع 7 اح

 .٠ رددت ايماع

0 
 هد اورو افاد فولوا لئات هيوتكشاو تدك

 نيجبرا قاهوق ىرليش كوحوك ىراكيد هتسيا قامرردنولوي
 عنا دبا و :دميق نتوأ يدش اك انالاكا ١

 . درو لوبا نحال



 كود

 تاحاضنا

 لصف ىجنريب

 0 ]1”ة11 هك و3 زل ريس يلكتا

 نابكسل رح ى سن اداقهد د نيتال ىداقتعا وب ىيدش | ناءمرد

  ردشعا هدافآ 2210626 ع, ندب ررعاش

 ريا ىدم هنرهزوأ هيظفل تيعاشلا هديرلزوسوب كتدهلماه 4

 . ردراو همالك ةيعلم عو

 ل 0 تء4إماه هدامر ى نبع .٠ ردىلا:ءم وا رازوسوب ©

 2[ ند ملا هابط قي كنتك دحلا كلوت جك

 . روسيدبز| حرمأت هد هنع دق ل برعض

 نوهجمللا قنوننلار اد غعروبن هلو هداطسو نورق 5

 م ندرلن ونفلاراد

 .ردىربي ندن رلمساك501ء]1]1دوخاي كنوأليا «نوب رة 1

 . ردروصمم هلي أ (مسريب ناك ريح . ردزدرلطلا هيلات ”ةحرد م

 <« تةن » ويزريقك«لااب » هدريطليسا . 11052 . ه

 ككرا ىدي .زيق ىدي . ردىوسهجوز ك « نويفما » ىلأرق

 66 هبوس » نالوا رورخو هتشرد ت1 .٠ ىدراو ىدالوا
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 . زتحببدارمادودرأ ىيرلهتاىثتا ميلي ىدياه . رواوا

 ًابقاعتم “ راراقيح كردهروت وك ىراءزانج ٠ ٠ شرام ىمئام )

 ( ٠ رايديشيا ىراسس بوط

 7 مصانع

 هنابو ١و٠: لوا يريرشت ١



 ا

 هنانشحو نايالطاب هنشاب كن رالعافو ناقيحهشوب 1 ٠

 كرانوب . زكسكجديشيا ىمكيدت,اثحب زاردورود ندراهسيسد

 8 مرياسهدياحاضيا و: ضرءهزس هإبشاقح ؟هفاك نس هام

 4 ملالواقوباح نيحياكمهلكي دى ا رجاموب .  ساربثهنروف

 يملابقا« نب هجنيلك انإب .مءديا توعدهلوثموب يفارشا كوبوب كأ
 رسم هدئرءزوا تيلارق وب ؛ مروديديا ىش وما ردؤإب امنا رامصأ

 .هدتعاسوب ىفوةحوا ؛هدعاسم تصرفوردراو ٌموةح مولعمتو

 ان وسلب | تاوعق ىر ةعا

 ١ ىأر هدمه ٠ راووكج هيدليوس ذل دانا هاذ وشاروع

 هنمان كدرفنالوا كح هديا نجوا قار ,د قوح ريب ةدزكط

 قارالواىرئاهنتفدوخايواطخ *« طقف :را وج هيلي وش قار و ا

 0 2 كمر ناهذا ملفاوح عودو كول تك الف كد

 . مهدياارجاىفهزورب وب هددرصوش ىنيدلوأ

 ناتياق ترود . ىبكىنيدلبباي هرلركسع .٠ ساربنهتروف

 ققحناه «اريز نوسروتوك هنيرهزوا كنه ىتولماه

 لارق ريب كويوب كب ىدياهسلواشمهندعلاظ ىلوا ركأ ةكرد

 101 ايد اق وهات جى دربرةعسوك ىدادعتسا

 ل. كدي داق ىراد زاك ةيستا ا تيقمأ ىو اهدنرادكهر

 زكا ملا كب هداروب طقف « رديانيب زى هكرعمربب هرظفم ردد



 هنا
 ىا . رويريغايهببد تيانج همحاموب ل . ساربنهثروف

 هناماظهجردوب ىرلن ربهئوب هدديرضريب .هكنسءتومرو رغم

 ! قاحانولواا رجا رلدعه .دكتماطدبا نزخكذدتراروقةمعَط

 00 مزب ؛ ملْوم كبهرظنموب .  ىجليأ يجرب

 كتر .ىرتالوت + روك جك كب فر 0
 ' 1 نرهتفنه اكو جارَش هزور ٠ ىنغيرلوا ذافنا

 «ىدمشءنالواكجهديش ان دزب ها ندهروأ

 0 0 رلركشت ندرك . روياولوب حور يف

 كمدا 0 تح ىريهقيلوأ هليهدناتح ب و

 ناحل ضادعا كرانوا : ىدقاحاب[قيحركشت هكر هوس ني

 نينوخ وب مامت ؛ هكمادام طقف « ىدشمهمزيو رما ريب جيهوا

 ندنتابراح اي ولوب رس( هساربن ةنروف).هدنعوقو ىانتا كن هعجاف

 ةدركشلا رمأ ركبت "بلضاومكاووب ندد 03

 هنرهزواهتضرب كاكوي قاحالوا ىروظنمكتاخ رلهزانجوب

 ىنكيدلك هعوقوهلتروهنكراشياوب .هدارواو ءنوسنولوأ عضو
 تروهد "ع ناموا زكفا رباناب ىلهياهياكح هرلنةمايب ز وه

 يب هريوكفداصت ءندتاانح هعيبطلاجراخ .نيندوخ : هناثاسرب

 هليحو ربج ٠ ندرالتق نالواعقاو اراضق « ندنرا كح ازج

 ىنسهفاك كرانوب ؛ و « ندراءولوأ نايريتك هعوقو هليرابالود



 ل بس

 ساربن هتروف جنك نود ًارفظم نداينولوي . كبرسوا .
 . روبالمالس ىنيرايجابأ ه ررلكنا « هليا هبرح ةيدبد وب

 * ىب_ساروه مزويلو اع حوا ( كرهشود )ب . تدلماه

 ىثداوح هرتلكتا « روييديا 1 ىمحو ر ىمكح كرهز

 هلا لابقتسا فشك طقف « مريايب هباشاي راداق هيد مركوا
 95 نب « قاحانازاف ساربنهتروف جنك ىناحا ء مروي هليوس

 قسصموب ؛هليوسانوامروميربو هتسدنك سلا كت ىأباخا

 اال فانز بأ دبع وا ىلا لوا نم قاع ومو ندا دلو

 | ( رديا حور مياست ) توكس

 روسالاحراي بلق بيحب كايدميةهتشيا ح . وساروه

 زيزموليرلهنارت ىكوقيوا كئالمةبيتكو نوسلوادوعسم كةجيك

 ىتيسوم( ريليديشيا شرام هدجراخ)! شن ريليكوس « نيستبأ

 ؟ رويلك نبي هباروب

 ىتاختيعهو قارالاج ىمودنابىتيسوم«ىرليجايا هرتكتا .[ «ساربن هتروف ]

 ء[ رازريك هلقاربإب

 ؟ هدورأ هاك اشاعوب - . ساربتهنروق

 كلروكدج < :؟ةووفنا كم روك ى فهن - 5 وتاراوط

 ه1 ع كراج وباوط كاكاو ديه داؤأ نيف ةتحتل

 . ركيدلوب هداروب ء زكيديا فقوت هداروب



 كد 0000

 ةكحرازسىا , قدالرامديا هبال , هجلارق تحبدب
 هدهعجافوب ” نكسرادةةعروكترو ا هك تكالفوب

 ؛ ىديا هسلوا مكو هدايز اهاد « زكسرايجريسو رازم لي دؤس
 لوحت هجرد وب هدئيكح ىارحا ملاظ رضوا 7 2

 ىنوب ملك طقف . مدريلب هيهليوس هرس ! حوا ىديادسالوا

 ىهبجس“و ىعأ وعد مث ,نيسروياشاب نس . مدلوا ٠ ونسار وف

 ٠تبا هعفادم * هديدزت رانانولوب هدا كش و رلندبا ددرت

 هس .٠ زكيهعا نظ 0 اشاد 0 ندزس كى ويساروه

 © ردراو ىنيط ىلامور مدقق س هدايز ندنتيط ىلاقراماد ريد

 .راوقاتم زاريباهاد ندا

 : دسك ري وانأب كةسأ ا . 25 . تولواه

 مويسأروه 5-2 و مرويهتسإا 3 0 هللأ 6 ا قارب

 حو رجم هنهركود ندمىدنك هس يلا مولع» ريغ رلشيا ركا
 نبهدكماق ةاحل سس ا مرولوأ نقش ار نادكلل

 تداغد “هاد :ناَمَو جاق رس كهسرو و-ىنب نسا مدلوا رزعم

 نيجرا كيا هياكح ىمتشذكرس من, و ٠ لاق قازوا ندديدبأ
 لوا ضار هيدا نيفتتاوتسا بارطصا دا 0

 شا كفو ةكيرافبد و وييسومو ل اص ا

 3 ردهن ىمهلغاغ برحوب ( رايديشيا ىميلباب



 تدل د

 ! ؟اخيرسهرزوا قاماهتلاق اهاد ريب . هداروش هتشيا ء ىدنود

 تيمرجم « قوي ملاحي هيهموليوس ىنسهدايز : ىدنل رهز كمدلاو

 . رداع ةلارق تيلوكشمو هرج هلآ

 . رهز ىأ العا كب ! هدجيلبق ىلرهز وب - ٠ تدلماه

 ( راع ارت ةيلاارتا
 ؟ تتاح تتاح دحل» موم

 « مرات سود ع زكيديا هعفادم اهاد ىننإ حوا * لارق

 مدنالر راب زكلاب

 جا 5 راوعأم اح 5 يلاق رام اد ىدبأه . تدهلماه

 هدىوسيقابتم توي ( ريريجا ًاربج برش ىلرهز ) ييرشوب
 د مق ىمدلاو ؟ نسيم زويلو هدنند كنان >1

 ( ريريو ناجح لارق )

 تاذذلاب رهزون .ىدلو: قغندلوا قحيتسم 2 2 ترد

 55 درب ءردرعزدرم ىيدلوا يدع واحمد ىدنكا

 زممولوا كمردي و مب تدلماه بيجم هديا لالح ىزمقح
 هدنرةزوا كنحور مب كمولوا كننس هده هديردزوا ككحور

 ( ردبإ حور مياست ) ني-املوا باذع راب

 لوصف  ندكنل وءده هر نس :هديابوت هللا ت.. تدلماه

 وساروه ؛ مدلو ا - مروي دن بيقعل ىنس 6 نوسرووب



 دا يس

 زال قناع :يراتدتك 4 انوا يكف سا 00007

 (رشود هحيلارق) .٠ مليالشاب راركت . زياخ ٠ تولماه

 ! ياي هيدحلا رو ؛ وكفالاا وا هن ح « كامرا

 هداك ارهذ زيزى ئج الاواهم يتكيف
 0 ركساصاتا] روشأ 1 |

 ترد. كيرسوإا

 ؛ ىك ؟ىدوروخ لاح ري فلي رسواا تا
 .مدلوا:قايرق كمداح ىدنك مات متشود ةمعار و

 ؟ رويلواد هيدحيلارق ٠ تهلماه

 «زنوبلساب هد ىدروك ئعيدقا ناق ندرانوأ 2 6 ل

 ! لفردتبرش.. ندتب رش ؛ رياخ « رياخ - . هحيلارق

 مدنل رغد نا. ل تبرشر .*تبرش ! ١ متنالماح نلكوتل

 : ( ردبأ حور مياست )

 تناخإ رانيساباق ىنىباق ءىأ !تيانج !حوا ٠ تدلماه

 ( رشود ترهنال) . نيشاتراقح هنادبم زولك نددرت

 ءلثد هدرب ري اقدشا ندارؤو تنالح اح . ترها

 جالع ريب جيه هداسد كدل وأ نس. قت رأ تدلماه ؛ تدلماه

 و نيكمك- ىدابااق كر غ قاتعانم جوا زاعارات روكا

 همييلع ”يدتك 9 هليخ ن ودلك: ندهدكللا تناتخ تلا ىلع



 سلا # 1

 ا ىديادلا لكسر ( ةيدتك ىدنك )+ + لاق
 ظ ! ىدكندغيا

 مويهمهديأ تراسج هيدمحبإ زونه» نب ح ٠ تدلماه

 ود زاب ؛ مادام يىلر“قوج

 . مهليس ىكزوب لك« ىدياه_ ٠. هحيلارق

 3 .متاحهروو يم هن رص ىدمدش ( 00 تردهئال

 دوق نكاذ < لاق
 هنادح واد ءاعربارب هلكناوي ( ةيدنك عك تر

 ٠ ا

 ١" زكلاب ز رس تراهم ىجا>وأ .ىدياه ٠ تدهلماه

 0 5ك 1 | وصانإب هلكت ود هالو نت ؟تووسذا

 . زكسروسيوق هنيريقوجوج نيإ ىب
 . ىدباه « العا كب 00 ىويلبوا - ٠ ترهمال

 1 ( رار ربك هيهيغرس ٌةزراب» )

 .٠ قون ىثشرد هدن نسب جه كنيفرط 8-3 كيرسوا

 ' نقد د اناس ادد < تردمال

 ىن راج هلزاح هو شالت ا راهرا' ى تدلماه ترءهكئال ]

 تهلهاه هددجامم راريلا ىنجيلق كنيركدكي نكريلا « راروروشودهرب

 | رلهراب ي تردهنال

 0/72 ةبيسس>: هج ةةيييج:بب اا ع ميس



 ب سو
 . لكذ ؛ راد 0

 ٠ ناس هلي وس ل ٠ تدهلماه

 جياق ريب قفاوم هيهدعاقءىسهبرضج يلق ريب ٠ كيرسوا

 .٠ يسب رك

 ..ملابالشإب راركت ٠ يي .  تردثأل

 تما ل و كجححدبإ انا ء زكروط او لاو

 رينيلاح راوروب ) . مرو>.| كدت كم. ردكتشا ١)

 .ىلهساك ٠ اناركرفو (ردلوموك رليوط هديراشند

 (*ىنهساك ؛ مرهتسا كمريتس ففراب الواد كدا

 راروشوروا). ىدياه .  زكيوق هفرط ريب ؛ كجهققد ربب

 ؟ ركسوبوه ان ؛ اهادا رش د30

 .مروربديا فارتعا ء ىدنوقود « ىدنوقود ٠ تردكال

 .قاحان ازاق زماغوا ٠ لارق

 © تدم ءاه لا ةنش قيط « ردزيمس « وأ ٠ هحلارق

 .تدلماه ءرويحبا ةكلاط كنس هحيبلا رقء ليس تلا ؛ ىمايدنم

 ف مادام العا كب .  تدهلماه

 :نكبهمخوا ظوؤير فق 5 دا

 بركس يشل بولا ا
 .هانشمشح 1 مردديأ احر



 ل

 . ملقا كريتك جم اقشاب ريب « ريغآ كبوب - . تردهئال

 5؟ ىلكد هدقلن وزوا

 ٠ زمئدنفا مراح تودك 2 كدرسوا

 زكيوق هنيرهزواكنهصاموش ىيرلهشيشبارش - . لارق

 قدرض ىجنكإ أنو يجرب 2 تءداماه 6 ض0 . مقا

 : رونو هسريفارب لطعم ىنهلح ىسدحت> وأ دوخاي روؤروو

 ة2تدلماع لآ رقت قامز وب نامت !تخادبا ىيراب وطة را راسخ

 ل ردك دمحم !كتسةساك با شو كح ياةدرق همك

 قسيلطرف جان اقراعاد هدد كيع كلارق ترود بقاعتم

 هددح رد قاحاقا رب هد لد ارا وا را ل نييز

 ءرللبط ؛ ىرلهساك ناب زكيريو .٠ قاجاتا وحبا ريب رادتمبق
 هتاوامس رليوط « هرايوط قهديراشيد . راوروب ٠ هرلوروب

 هنتمةؤوم كتدلماه هدهقمقد و 4 َّك رف 2 )م هنممز تانوامس

 نامكح هدر 4 ملايالشاب 6 ىدباه ؟ .٠ ناسل د » روسدبإ شوب

 0 تقد هلل ا امعا لامك

 . ىدنفا .ء ىدباه - ه٠ تدلماه

 ) . راردبإ مو هركيدك ) سار ىدياه - 6 تودي

 . كرب ا تدإماه



 و

 رديالوفىءي ص ىزكهمدقت قاتسود راداق هنامزوا . مههتسبا .

 . م1 روصقءدتباعر هزكغلتسودو

 1 مرويدل لوف هتيوتع لك ىمأ ويب تاو

 مج هديا ميدرايهناتس رس هيت لاطلا هيهحبت رب ناش كرد

 . ىدباه .  ىرلجمهزب زكريو

 ٠ ىندهنادريباناب زكيررو - . ترهثال

 ال ع درك رواق دكر و ترد كي ا تا

 .ريدإيب ريب هد ء.ك ريب قاناراقاريز متاجالوا التعا ٌةرهز رب

 ٠ . قاحايالراب هدنناي كماوج مب زكت راهم كرس ء ىيك

 . زكسرويبديا ازهتسا هلي ء سنرب - ٠ ترهلال
 ا مرهديأ نكي 1 وب ح . تهلماه

 ' تدلماع مك ريو ىراجم ءِيغ وا كيس وأ - تلازت

 ؟زالس.م رويل ىثحم

 راكم رك .تاذ زمىدشا 6 زسدهج_شا' د . تولفاه

 نيحنا فرط نالوا فيعض كا ندئيفرط « ىرليهانةءشح

 ظ . ىدتيا ثحب
 هدنمياعت جم ترهثال طقف ماقروق ندتهجوا - .لارق

 «سناوا »هرسدرزوا كا .لداح تاواس. نيحما جيدتيا قرت

 , كدتيا بلط' يسهم



 دك اي

 هْرَس ىمغب دلوأ كلو ارابك هروعش لالتحا هج ردن مل كنوبأه

 ىركشط كرس ؛هدملاعفأ ٠ ردلكد نكمم ىساملواشمهمريديلس

 صخ#ح ىثزدياظاشإ 1 ىرك ةسوسو « ىزد ةشح

 رقحم ؟ دبا تنلمآتهن دنا ري قحم ىتردهئال ٠ ىدبات دج

 اح رس ديك قدك تءهيهاه 1 : ىداملوا تهئماه اللصأ

 ةس راد رقع ترفتال هدلاح ىنيداملواىسيدنكى دنكو ريايديأ

 ىف دلو الوب ديك تايم تدلماه ٠ زاملوأ تدهلماه نانايىنوب

 هت روسواوب هدتهج نان ولوا ريق تهلماه هدريدش وب

 هككدياهدعاسم ءزمىدنفا ٠ رديمصخ كتدلماهيبلاوز قوخ

 ندنتي ونظم هدمودتم هئيسدس ولر ودره.هديروذ> ةيلاعتيعمج وب

 هدب رهزوأ ىىاط كمهناخ ءزكملق راك تايضف ٠ م.هدياتمز كريت

 هدعص و كفا وقع 5 نعام اص | ةةردار ارامف قرا من ل

 . نوسنولوب
 ىسهعبا قوس هماقت اى 6 هديصودخ لاح 1 تر

 طقف 1 رو. ديا ناس ىنايديواوأ هيضرت هلاك 2 مياق ناكمزال

 كردديإ نابع حاسصص,مك ا>ربب 6 تليه رس لكشتم ند راك

 .ىلامشيراب راداقديهحريدتيا نيماتو نايتا ىنكلزسدكل كما



 بج م

 ٠ مر مرتحم ملاقاىدياه لح م ويساروه

 ىئنهذك ني داقرب نك ال قاقو>و>رب وب اعقاو _ . تدإماه

 ٠ ردعوقولا لبق سحعوب ريب نالوا لمتحم ىماماسازوب

 0 وزر نسعي قارفتجار نكيلت 5 انس سدو

 ءىبم# دايم اع كريصر 0 دبا تي كل ومدبإ

 ٠ مرهدياعنم ىن نوط هيارؤون كرلتوا كردعا ناس عركشت دان

 ا درا دنس[ ك2 الاف ٠ اج ”امطق حاد تدرماع

 هجّشداملوا ىدهصوصخم دارا كنهيننادمد تردق . زروقوا

 نحنا لابقتسا هيا نيجي نوكوبوي © رمشود شوؤهحرملا

 ها ردنا ن وكوب قلطمدبط د نيا كاتتسا «.نافالاوا

 هكمادام ءردقاملوا رضاح « هلكسم لصا ٠ ردكج هلكدعوقو وا

 زمايب ىنغي دال رضاح هن نيا ىسدنك كتايح . هسمكك ريب جيه

 ؟ يلين الوأ تنعا يكف ار جك او رانابجء دل

 ِ دابا داب هح ره

 رارريكهم دخ نريتكر جم هدر الأ «© لاجر6قيرسو|«. ترهئال« هجيلارق لارق

 نكءذبا كوفملاو مدت عضوءزكلا نكلط عه لا

 (ريررو هنلا كتدلماهىنلا كتردثال لارق )

 ءمد_ ذأ تراقحهزس ٠ دكيدبا ودع + ةالماه

 تروجحوب ٠ زكيدياوفع هدد روح ربي ريشمفاب هن هةنج ريب طقف



2 
 02 ىراوك .ةديولات زل 5 ىدها 2 ٠ تاذنركا

 دق ءانمقح هل سطساو كبرتتوا ندب ضرع . يزككيد
 زكسمرضاحهي هقباسولبا ترهئال . ىدهليوسمالس هزسزع

 همم ركوا قو ردكم روب دئاوررآ#ا يكف داكب اهاد 3 مب ةسقوبا

 5 0 قر 3 هانمتشح تاذ

 2 هكدا يوزر يضلل دهرا راق - تجالماه

 رب عن اه ىفدوخايولاح ردرل4سارضاح ؛يرليدنك . مرددبا

 ىيدميشةكريرو لا مرضاح هدن,نوسلوا هسّرولوا هدتعاس

 5 ماواوب كفرا راداق

 راكجهنبا اخ يارسنوتوب وهجلا رق « لارق - . تاذوا

 ! بولطملا معنف - . تدإماه

 «هتردهئال لأوأ ندهمحابم ؛ىرلتريضضح هحلا رق -. تاذوا

 9 0 داريا زوس جاقريب هناراكتفالتكا

 .روسر رو ر فريب لزوك كبا زاب - . تدلماه

 ا ثوعبم تاذ) 3 0
 ٠ مقىدنفأ

 5 «نبءىربندنتعزعهبهسلارق ؛ مع نمد . تءهلماه

 .قوي يتيمه نك اال: نيسزمهدباريدقتراو ىتنيقيص راداق هنددلكوك

 00ا0ا1111ا6



 ب م9ه-

 شاوي رك اهدءويسوم « هدزرطوب تودث -- ١ تااماع

 . هلياديمالك تا نورد

 هلياهيصوت ىقدوبعو تعدد ءركتا ود تاذ - . كيبرسوا

 مرهديأ فرش ا

 (راقيح كيرسوا) .٠ هللا رفعتسا « هللا رفغتنا - . تدلماه

 انواكنوح رودي ىلإ هتك د امرتو فرش ةيسيالكا ىلا

 ناساريباقشاب كح هديا: دبع ردى همولي وسزوس كجدريو فرش

 .ردفوب

 ىئوباف كنهطروموب ىبيدقي> ٠ مداوب - .ويساروه

 هنتسوروابىُسوق قج ريغيص ناحاق نداووي هدلاحىني دلوأ هدنشاب

 . رويمزكب
 طع هيلا ندزمإ نواة يفك

 «وب تولوا ندوهليصتف ىيعو صخش وب . يدرويبديا تامظعت

 هلهجو وب ىرلقو> رب ركيد نالواىراهدزوك كرود فاصان

 هبأا ١ ىنسهي رهاظ لاكشا كتك ازنو تاشامهيهنامز عبط هكرد

 ها ءراراكقادد زك كاع نيتم كارلنوب .ردراقما رخل ا

 هنيرارزوا زكيهند ٠ ردىولاكوبوك ىناه مهاب ترروتوك
 ندلاحر ) . رولوا وحم «.رالطاب راقجرإباةكوبوك زكبهلفوا
 : 0 رركتاذرب

 ١٠١5| تةلماه] 4



 ا

 اقرامناد ىش 1 (ه«)هنيواد»زسنارف اناس لآ « زاك هن » بلا
 هئردزوأهب راما دمص كرا كو 5 ل

 5 ؟ ىدنولوا عضو نحيا ثحب نالونوط

 جم : 1 كا هلك زم ه زم ىدنفا د كير وأ

 هدايز ندند هبرض جيلف ج جب وأ «هزس هدهلمح ب نوا هدنويوأ

 هد هامح ىبانوا هدتردثال ٠ ىدتبا ن# لارق هنغعاح المارد

 "او 1 ىذه تحكم هليلفر وأ ةرخ ذولا
 بيقعرد 4ةاديم هي 5 هر ملا بأ ردن ركع

 ظ قاجاليقيح

 ؟مهسريريو بأوج 1 راخ اي .تدلماه

 باوج هلزكسخش . هنادم نرانوتوا - ٠ كيرسوا

 رهتسإا كعد زكدسرورويوب لز#ت هبهمررو

 ىدميش ؛؟ج هني زك هدنولاسهدارو كو روم ات هاماه

 هسرلروروبوب 2 ا تاذرك | «ردمتعاس سا سقتما م

 رب تل ل ار ل لا لا كك

 لارا .١ مرشازاق ةسيدنل 5 قمت دك ندم 6 ةسلإ ربصم

 « ماع زاق شرب اقشاب ن دنسهب رض جملاق جاق ريب و ند تدب وجم مدسزام

 ١ مكجهدبر| يابت ى ةلهج وو ىزاباوج س . كيرسوأ

 ٠ هرأبب نالونوق هرامق هددهعذ دره[ |



 ل دفق
 هدصوصخ وب ره سبا ثتريش ِ زمىدقا 3 مرويهتسيأ

 5 رد قو. ىلاثما هدب راهم ا

 9 ردد حالاس ىنيددالا وف ٠ توهلماه

 9 قو 0 تل كيرسوأ

 ٠ 7 طقف : ردباحالاس يبا 5 9 كا تءهلماه

 ثحنهنتا ناةريرب سار ىلا لارقهلكتوا ه1 كنويسول

 لوكسوي )2 رك هر دك طفلا ٠ قايشراقانوب هدوأ 3 ىئ نا

 ٠شعوت ىماق لازكؤ ماس ص ءصىل ا رياربهلساعرش ىلابمأَو

 هبدعد ىسدب وع كتءيرط تفارظ هللاو 5 ىجوا ندرلزاك هن

 قالرا كأ كتامقرت ا ل ل هدنامزك ود قبال

 ٠ ىلو د كرودصت رسب هناملاعو .٠ هداس هد رد

 ؟ركسروسسا داوم ندراكه دسم ل

 ابارا هيشاح هكر انك لال ندزمربش ىنم كرش

 ٠ مدرويايب ىزكغاج

 8 ردئراتتلاط هازال 4 011 ا كيرف

 نا و كا رك بوط رد هد زاب 7-0 6-0 تدإ هاك

 كيد يميقاطو هبارا ك« زابكهئ » راداقهنامزوا ٠ رولوا

 ىماصءصزسن رف ل | :زكمديا ماود طقف«ملهديا لوبقىنغيدلوا

 ىلوصح هناملاعروصت سس 3 لا نت ا لباةمهت”اعرفتو



 كا مح

 5 رابنأب ركيدروو ه4 تاما واكر1 6: كيرببو"

 رد ملك د نكشف قلمك | ىاسل ىدنك نكأ

 ٠ مدققا زكسلامالكا هدلا-تّتيقح «  ويساروه

 هنسدعبأ تقيس هداروب كَ كد كنءدتنصحو .٠# تدلماع

 5 راو باسدت

 لا ترج معه كابول

 ا لا قرع لاك 02د زان نشا روك

 ٠ ىدتيا فرص ىسهفاك كنيرلزوس نوتل
 ٠ :لتردهئال ءويسوم . توهئ ٠ تدلماه

 ! ردقويىثربب زككيدهمايبكْزس هكمرياسب - . كيرسوا
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 طَمف 3 قوس وأ رار كود وف روس ةكم درس | 0ك تديلماه

 05 35 زالوا ا تاما سرع كويوب هدمط مهد هسلواورغود

 2100 هداج ىلاكو لضذف كل ترد ماج كر

 ه٠ووهو رد قروب ىثش رعب جيه

 هل سوق رو ككعادساقم هلكت واهجتقانل ىميدتك_ . تداماه

 قاهئاطىا ىىداربب نكأل ؛ مهديا تراسج هيدمتيا يلستىنوب

 ٠ ردلداع.هباملوا مداوأ تاذلإ
 أ
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 نال لم تك رب ىلجكب ىسهلماعم و راوطأ ء ردشوخ

 ىبوه ككل تنج «واءنيحباكمهليوسقارالواناةخ لل

 ريب هدنوأ هكرددطخ ريب وأ كن وج ؛ردىلهعد ردىسهطب رخدوخاي

 ركب ياس الوب ىراطقاةفاك يختم هدياورراقاعاط ك2

 م اةدوك رغا كرس يدوب كنتوا ويدؤم ا اك

 قاارباب يتسروهفريب كنوا مريايب « اعقاو « روبامارغوا ه”ريغت

 0 ريتريشاش ىنهظفاحو وقى لاح كني نلقي ره ىدنل فايل

 نيا ١ تياقر, هليتعربللا اتاني 0ك ىساك ذ كللاع نوتونتو

 نكال» ردجنكلي رب هجحردوأ ٠ ىديازاماشوو هلتعرس يفاك

 ىتلت عاتمريب ىلتميق كونو. كيىنحور كن وانيحبا كعاانث قحب

 رادتميقدهجردواأ ءردان م كنائاصختو « مرهديا

 هدريري اةشاب نددت دياب نمحا كلبا في رعت هلقح 0

 نوساواهسرواوأم< ؟ كج هنهتساكعبا سيقعت رنا و . زاعولوب

 ٠ ردبااضتقا كعدزامالوا ىئثرساةشاب ندنسكل كا كرا

 تحن ةلايطخمال . نيو ركتودتاناد ٠ كي

 ٠ زكسروييدبا

 هب تاع انوا كك فلا كد ويسومطقف ٠ تدهلماه

 هطاح نيخ هلي رلداد 9 تفيعص كيا كشر حام ٠ ىمائنجو ا

 ؟ اميلي



0 

 ندتف رط مياتمشح اقبل دعاسم ىّوو هيهمولكد يب ا هدب

 د هدب غياس رايش ضعل

 ءومموم «مرداكد ىّزس هل شقد ةفاك كجور 3 كن لاه

 ٠ ردشمايباب نيا شاب ء وأ زكوت 0 ىركش و برس

 ٠ قاجيص كييمردديا رلركشتهزكت ات اذ - ٠كيرسوا

 0 ل ارعع رك اذ كانا نكد عاد ١ تاما

 رودس نلت زاك و

 مد ربءقوئوصهخداوااعقاو - ٠ كيرسوا

 اا كل اوه هك رويلكر الا ناز لكس وب يا. تايامإه

 0 مازمم كيو 3 ريغا كيو

 0 هكريغا راداقوا هم ئدنفا 4 قاحيص كب بح م كيرسوا

 . زمىدننا هان تمشح مسن رب م هيمإلا وس ىغيدلوأ ريغا هحرد هن

 «ىدرويوب رمأ ىمةمدلل وسد رس ىنغي دن وط ثح ريد هك

 2 هلب ود ثحن

 ىساقباش ) كيامتوتوا ىزكزوس مرهدياحر .  تدلماه .

 ظ ( راب رولا ناحل قاع ود هسا

 أ ىعشأ نيجبامتجار ىدنك «هللاو رياخ ب . كبرسوا

 ىلرسا ريخا تراثألا كارم ىدتفا كرويوب دامعا :مرويقار

 ىنيدلوأ عونتمو نلاك كيذا يكل وا نمأ :ىدتياثد وع ىلا رق

 تاع قدحاست اراد نمنح ناتع ةلزل رنه لبكم هدراداق



- 

 هتردهثالءويساروه مزيزع «طقف . 0 ل ندنامز

 ةكوج ٠ مفسأ: مكي ىفالود ناديك د ةمددلا -طبض ىمسفن ىش راق

 كنوا «مرويبروك ىنلايخ كنساوعد كن واهد:سهنيبا كما وعدم

  ارطمط كنب ارطضاطةف «مرهتسا كمي لاصحتسا نحفصو و ةع

 . ىدشع ريدلبح 1 ىب َقيَق

 ؟ رويلك مك! شاواب - . وساروه

 ( رريك كيرسوا )

 هلزكتدوع انس 6 زكهاس تيا تاذاد كرش

 .٠ نكي هن اقرامحاد

 ٠ مىدنفا مرهديا ضرع راركشت ةنازجاع ٠ ,تدلماه

 ؟ زكسيم ريناط ىنكحج كيجنلك 1 هحشأواب هيويساروه !

 مهرب مرتحم « رياخ ( هتهلماه هجشاواب ) ٠ ويساروه

 ىنالوط ندنوب ( ةيويساروه هجشاواب ) ٠ تهلماه

 ندقالخا“ئواسم قامناط يبوا كت وح ٠ زكسقولخ هدابز اهاد

 . ناويح س ٠ ردراو ىلادراو و ىسيضارا قو كب * رد
 ندقامتولوالوبق هتسدرفس كلارق ٠ هيواوا لام كرانا ويح

 ميديد طقف « ردهغراق هجال ا عون ري وب ٠ رياسبالوا نيما

 ٠. ردينيكتز روماح كوبوب ل

 كركعانت,ا ناو 4 2 ىكنفا ةراكفرك 28 كيرشر |



 نسا 0

 !ا4 1 روتوك قدمال مآ دا

 التلك ىمدخوب رلنوا ء مزيزد تود ٠ هللاو د تا

 راروبهازمساحار يمادجو من هيلع ءانب ؛ رلدتيا لوبق هلبإ

 او كاردخود عازود ىراثودروت ىبتك هسراوواو" انوا

 هايضغ كتردق ىذ مصخ ىكبا نيحنا رلحور قالا . راكج

 . رد ل كنا كنءرك ةيسءرا ىراجلف ناولوا لع

 اكل ذا لسلق وجا للان اناس ١ ليس اروع
 5 ررودلوا ىعردب لارق هنقثع هللا هلي ود ل. تدرماه

 «نريك هتسدرا :مرلديما ءاكتخم ,ندبا'ليوحم هيهشربب ىددلاو

 قاما وأ فلي ةناسبإب |ةعدخ ريب 'هليون صو مخات ١ فاح تاذاو

 كمريت#ب هلبا مقتنم ىوزإب وب ىنشيا ك.مدآ ريب نان ] خا نينا
 0 ىنسهح رقوي كزعو ى ١ ي“ د مهفيطو 6 3 2 3 اك

 8 رك كك

 كفن و ند رتاكلا هدايقاب 3 طقق 6 رمد ةيييش تق و.-ماروه

 راداق هبةجتناا ىربخ :قاحالوا هصيقوب طَقف ا تءهلماه

 كعا عز ىتامح كين سو رد 0 ثدام 2 كجوهك
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 فنرالوا مزال نيميا كيد « ريب » نامز نديا اضتقا نيجيا

 | . ةقيععة سعت تسييس



 كلف '
 تيلارق با ةهنمان تقادص يني دلوأ كهعتم ى ثراق هياقر اعاد كن :

 ءةيمأ ا نريو راو 2 0 يحاعأ امروخ هدتسفارا

 د الا ىقانووا رادجان اعاد 1 ضف ليلك |

 حاص نديا ليكشت لَضاو طخ ينو قارا دكنيتموكح

 قارالوا هد راش مم ىىكحوب و قوح 0 اهاد و هيأ

 ع

 « مديد ىنع  .ديدش "ىنع رب هنلارق « ايناتيرب كوبوب ».
 نا زامل وارولوا 0 ثأر ل « تود

 ناسك ربو تاههري جه كوجوك كويوو هكسرد كلا

 هدنق> ىرلمادعا 0 نامز هئيرلاعولوب هدفا رتعا م

 ١ لل ررم لصان ةمان رمآ ون اطقق ٠ ويسأروه

 ةئىدلورو ةداووب لطاةنايمع دارا ع2

 ىربهمكمردءنالوا ىلودوم كت: وكح ربم اًقراعاذ كيدمش

 فار  كناكت كتك#لوا 1 ما ماقيا هد ةسك 5

 نايريدشك د هركو د : مدصأب ىربم ؛ مدزاب قرد مدك وب

 6 01 كو وص رب قاحاامايرأو هنقرف اللصا كغ وجوح

 ىتدلوب عوذو كزم هيراخم 5 كول اشور ا مدتبأ عضو

 .٠ ناسرومأس ىنغدلوأ هن كنس ه 00 نديوا ىدبا نإ

 ل و مارش هزور هككعد ا . ويساروه



 : ا

 بة ناك مرا نابع كيلي قدطلاب قح « نزيك رو
 كاوروشود هرب مثاب نيت يو تاينالم زادك نا

 ٠ ىدروبلك مزال

 ىدباقوب ل ٠ ويسأروه

 سوم وأ تعبأ( كرذارو قللخار كر كلا

 بيقعت كك رح رد لصان طقف وقوا هجتحار نا هما

 ؟ نيسيمرتسيا كمايب ىمكبدتيا
 هاا يول مارد ناطر تود يس روحا

 شاروشود هنغا تن حج رم هليو يدا .٠ تدلماه

 ىلهظحالام ةجابيد كليا هعدنتك يداك م دروطوأ ) هةر

 اب لوب | نما ساحل كك رح مغامد لوأ 1

 هلمتقو : مدزاي هليأ فرانس كر :٠ مدتبأ عيمدت همان رفارف

 مزبو ؛ مدردبا ىتلت ىثريب ىداء ىرته قامزاب ىزايلزوك

 ا كاسل هديا كلا تعا هب لب ار ١ فان وم تاورا كل رعود كاحر

 مدردبأ فرص ىمكريغ هفاك نيا قاعوتوأ ىنامزاب ىزان

 غي دزاي؛ىدارايهمشيا كب طخ نسح هددهقيقد وشءوبسوم طقف

 ؟ نيسمرتسا كماس ىنسهصالخ كئش

 مأرب توه .ويسأروه

 1 هلمتفص عبان ندنف رط يلارف اقر اعاد 01: تدلماع



 هل ا

 زسهظحالم ايرثك | هدلا- ىنيدلوا ريذب تبابم هلتيقفوم مدع

 هزب تيفيكوب ٠رواوأ قيفون ربلظم زمت زمتكرت > لزوك ىشلك
 قارالوا قالسالطإلاق راداق هن _ردزا |[ هكر ١

 هبهحتب يك دتيأ 000000 :ىزئام.دم ني سةمح هسراقبح

 .رددوجوم تيهولا ريب ندبا لاصيأ

 . ردراكشا كب وب .٠ ويساروه

 هدلا ىتيدلوأ ىلراص هدم رهزوا مدسلا وكدا تفل

 ىلوا ل ساعت مدارم .مرالقوب» اولا ءدتل راق 0

 هركوص ؛« ا كنيراتكا يلا“ .ىدريو

 ا |[. ةرورك همها | 0

 همان سما كوبوب . مرولوب ترج. هلتبج ىنيدلوا امرف نامرف
 مهسلوب هن ةددحلا ويساروه ى ئ. مرددياأ كف ىيرهه كذبرل

 «مادعا صوصخم مارب  !تنايخ هناهاش خوأ  ؟ نيسريث 1-3

 باسنا عونه. دئاع هتمالس كتءرتاكتا حو كتارا اذ
 كمهبجس مت ىسفاك كرلثوبو شماللاب هللا ىدادعت همهم

 هليتاريثأت كرلنج < كرافيط فوخ بجوم متاح و ىجيابق
 مجال هديا عاما هدل> يدل تامح رب ندئغيدلوا وام

 . قفارتم هليا تايدرسوروس رس هنيرهزواكلابمو تارطاخم

 تاهم ةقيقد ب 6 زاموذوا روتوكؤا ظمانرمآأ و هلع

 77 ئتت_:س يس نة يبي ا را



 ا مع

 هك
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 ةرعار و هدوطاش

 ) 1 رز رك قاراع وتوم وسار رق و تءهلماه (

 2 ٠قدشوتوق راداقوب ريشتي هنيرهزوا ثحب وب .  تدلماه

 زكسرويدبا رط# ىبباقوةفاك ؛ ملهجك هيولكسم ركيد ىدعيش
00 . 

 زكيدروص ند هن « مروييدبإ رطخم توه - . ويساروه

 ؟ مسأرب

 هككىدبا راو لادح عو ريب هدمبلق . مىدنشا ٠ تدهلماه

 00 0 ةقس تال هلل قد ةيدخسسار قاع وي فلا

 000 ةيكما داتا رك رانا ا تعاطا نس ون قاوالوا

 00 اها 1 اه اولا تارج رف . ميرو طا
 زمرانالب, شمولوا هظحالم زاؤدورود هكزي ىلهمابب ىنوش



 مس

 نيدلكب ىيرل(ةيح بوربق ىنهط رووب . كنراورواي ىلدوت

 . رولوا روبد ىببك نيجركوك ري
 هددلهاعمونانانول| بامهت5ويسوم رك كمز ود كيفن ٠ تهلماه

 فاو ىناعا ل مدوس ااد زم نكت ا

 هدرا 0 ناسا فرص و نونو « لوكا > تاذلاب

 كبوك هدزوك ريب و قاحابالوام ىدك « نيسباب ىناك

 (راةيح) رذقاحايواوأ

 «زكيديات قد انوا:و.ساروه مزرزنع «مر.ديااحر -. .لارق

 ىلا رجل(
 هدأ قوس هيفا نارح ريب ىذا ؛ نيدريو ىأتو ني

 ا ا ىزكلغوا © ما“ دار لك ا .0

 ندكيف و ندا (#) ىرازهوب رك ردت وطءدشلا كال

 هدوسأ ندد قو>ح ردك هدبا نييزت هدب عونصم

 هليا ىف ١ و ربد راداق ه.هةيقد وا . زرولوب راركت ىراتءاس

 (”ناراقخ مهدي 0

 . ردتدله» هم ىهيدنالرض ع هب.ةعر بدلوا كلا رف دا 5 رازه |: 3



 بل _اؤا#-

 نونوب شادراق كسب قريق : مدروييوسىبايلهفوُك تنم اه

 :ىدرلزامالوالصاوهنررادتمكمتبح من هلينوكي عومج كني راتب

 ؟ روبل ١ هنيزوك ىلاعإب هننيحا كنوا . تردال

 . تردهئال . ىلدوب ء حوأ .لارق

 . زكيديا تقدانوا نوسلواهئقشع هللا .  هحيلأرق

 ةنالعأ . ريم وكاناب يكج هلي ان ايدن ! - ىدباه :  تداماع

 ؟ نيسريلم هدباىممايص ؟ نيسرياب هديا ىماغوغ ؟ نيسريلمب ىم

 ؟ نيسريليبهجيا ىمهكرس ؟نيسريارب ع هيالاجراب ىكيدنكى دنك

 وجوج هباروب ءمراباي هدن, ىرانوب؟نيسريليبهيب ىمخاسم ريب
 هاقوكوأ ناديماناب قارابالتا ةنرأ خم كداك ىم هبامالغا هش

 ل ,ةد هوو اوه ىريديريد ىكددنك هلكذوأ 9؟ كدلك ىه
 - م 5 . 574

 ىسدورذ : ندر ندرل غاط ل مراباب ىنواهدنب

 راداق ةةجسلا شا «٠ بوديادوعص راداق هبةلعتشمةقطنم

 كرزمرازهءرانيسغسقاربوط م وددجرلن وايمهنرهزواكزمرازم

 ٠ نيسلاق راداق لك . لا ئعاط « اسسوا » هدنتان

 هدنبكهسرو دبا فرص راءرايعددب ولسا ىلاع نسر ىثافحت

 ٠ مريلمه ديا داريا راقطن راداق كنس

 كج هظحطرم هدلاخوب + ىو :تنج فرض وب -:هحبأأرق

1 1 5 5 
 "0 م 2 رالاط هنا تالاخخ 3 قوحس هالو ٠ ردبإا ماود
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 ل مل

 كن ىريد راداقديهحدياككوي اهادزدنغاط سميلوا ىل هقهاش

 . ركتس هنردزوأ هداكلت ودا

 قارظمط هروب ىربك ون زح ( كردي هليردللا) <. تدلءاش

 هيهمريدتيا كارتشا هنمالا ىنارايس ؟ ردميكنانواوا هدافادلبا

 روط تكرحالب هدنرلكرحم ىبكر دعماس شمشودهقارغتساو
 ..ن ةئعنا ؟ ردك ناليجاص ىال.| ةلزاءزاع دعست اذ

 7 رالتا هوا ١ .:تذلماه ىبن ري اقراها

 ( دبا وع نرعروأ) نيا يف ناطيش  ..تردهئال

 ندمحالتريغ ييرلقامراب مرددياحر . انفكلاعد .  تدلماه

 هدمهسإ| ىطب هدكلكهبضغو شمامزيق راداقهن ره ةكن وج ؛ كح

 كربيد ىفةعازارتحا ندنوا. ردراوىثريب ىلدكلمت هنيددنب

 ! عاسا ىلأ كح: مرداس

 ! ىرانوش زكي ربا .  لارق
 ! تدلماه : تدهلماه .  هحدلا رو

 نر ربما )وكيس تن وكت ءارملا مسرب مرتح حس ٠ ويساروه

 ) راراقيح ندرازم نيعراصمتو رلري ربا

 « هلكت وا هجقيدادلميق مرلقاباقزوك « هللاو .  تدلماه

 ٍ كج هشوكودىالود نديوب

 ىنالوط ندهن مدالوا ها .  هجلارق



 كل أ

 كرلنديا تايحكرت هد_دحلا تميلساو تءاطدهقح بانج

 كح مدي سوات ند راصد ديد لان وقوا اناج اء ىحور تح انرتسا

 . زرولوا شما قلزستاءازمهتسهشد مسأرم كتاوماقهسلوأ

 رادو كا. رككوم ضار ولط لاو عياس و :تركقال

 كودوهءءرؤيهابوسءتودهئانيسعا نادشكتم هديك اخ كحد

 0 لال قالوا كلب ريم دايس و مربع ل نع
 نسا لوا لا

 ! ايلدفوك ريلد !! هن  ٠تدلماه

 عياد, نوتوب «راتحالم نوتوإ هتحالم متسوب ٠ هارت
 تواماه (راحاص راكحب> و كتان ! نوسلوا قار

 هكيرازم «زيق كلم .مدروِب ديا ديءا ىكغاحالوا يسدجوز كم

 !مدروينأل ضاح ةباجاص راكجح كجاودزا رتسإ , لكد

 ليلا ى فعاد دب كاتم يعن اسال لمح ! امم 4 تار هقألا

 هنقشعهللا ! نيستيا تباصا هعفدز وا تييصم ىلا جوا هنشاب

 اهادرببا ىنوادك ان. ركهكواساد كج ةقبقدرب" تاربوط
 ىدمش .( رالتا هنحما كرازء)٠ ماقيص هد ةرإ كلف راق

 ينام دوخايند |*] ( نويلدب ) ءىناوواوب ٠ ىزكغاربوط

 نايصع» [ رهتسوزإلا رلناتيت 0 ا []

 [ ريطاسا |يدراشمغيب هني رهزوا كن [اسسوا | ىغاطوب تقو يراكيدتبا
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 مدقق 1

 هفرط ريب ربأرب هلا ويساروه) . ملءدبا دصرت بواكح'

 ( رار اك
 ؟ ىدلاق مسا مهناقشاب اهاد كجهل.دبا ارجا - . تردئال

 للطزت يل داوم ل ( تردهئال ) وب .  تداماه

 ! نقوش

 ؟راو مسأ ص هناقشاب اهاد كجولبدبا ارجا .  تردئال

1 
 زمغيدلوا ريخم هدن_سارجأ ىنالا ىسدزانج ب هازال

 0 او ترودص : ىدتولوأ د.ج: هليس ةقاك ك مد ص

 ناك در وأ ون اوفو تاداع ع رام دارا كرا 000

 'افدياةللوا نتفافار سسكح اود يداك ااا

 هدنجما كابانكاخ رس راداق 1 0 كيفازْسا و3

 3 هرلاعد ىددق ء هاتتسوا كئررازم ؛ :ئدرءلك مزال ىساهتاي

 درا" | رلشاط . رالف ىرلش شه ماح قلخ . لدب هراهحتاف

 ةكيدنك | ىرالكح زيق جنك . ىراك ليلك | ربارب هلكتوب

 هند هاورونو ", هلتعام هنيريخا ا ؛ ىرإبديا نازرا

 ىديولوأهدعاسم ةنسةماي ديا ن ةددإب اى رامطزأ ونحور , رلكاحو

 ؟ىم زامالا سب أب ىش رمد ج.هاقشاب هل

 دوخاي (#*) مهيكءرريب . ىشريب جيهاقشاب .  بهار شاب

 * ب اعد هجستإلا :.قانيكؤلا نحل سان كلاذالا
 | :١ توهلماه ]



 ىبلقنم ع 0 ىلا دب نفد ري 1

 2ث ؛ را 2 ندقاربوط . ردن دقاربوط « رابع « ىدلوا

 د ل اطار يضر ىإ نالوا يلوا رتك نديكسا 3

 5 1 ىلامحا قامو لوا ثلا نكح دس ىكللد

 امرا ام مع[ رو كان بولو يريصتف ةانياس

 : راباق ىن :كلد راويد رس نيا هلخفا قواك روز را ءدكلاب

 كغارب وط جو وأ نب وت ندي داقتمر هسامارف © ىملاع نود 1

 ىنغي داناق قيد كاز ويد رنا اف 00 كننزاريوب شق

 .م45كج هف رط ربب ! شاواي طقف !شاواي طنف .! هآ ! كمن وشود

 : را « لارق

 .٠ رولوا لخاد هر ووك ىئ ءسوزانح كلايلهفو هليسهبتك نابهر ريب )

 ندنف را قيعم ' هجيلارق و .لارق ..ردبرا بيقعت ىمام تيتا تردئال

 ( لوو فدا

 ىاوام يمك اخت ؟ ىمهدولخ نيبام ؟ ىنددهجيلارق

 نزحوو 5 ننال اةراتح الك و 5 زاراوس دنا عميشل هن رخا

 هنأ د نموت كردشح رس كنانولوا تيقحل ىدهزانج 3 توات 0

 تادك وبا اقلظف ردي ناالد ةيكيدتيا دصق ءوس هيض لبا

 هف رط لس مه صوص ناما كك قاملوا هك باولو هةدص



 دع و هع

 ككحجيه كعدذن ؟ ىميداملاقءدهنادرب اناس ندكرلهفيطل

 هسرتسأ هنيزويءتيك هةسةطواكم ادام. ىدمشىدباع؟ ىقو

 كرو د ىاسالا تراهن «نوسروس هزاغ هدنغلنلاق قامرابري

 قارا 5 ركفو تدلك انواىوغيدلوأ لاحوب « كروس

 ٠ هليوس شر يباتاب ء ويساروه ٠ مردديا احر ٠ رودلوك
 دا مهل وسد - . ويساروه

 هدقاربوط نك ردك هكنيسم ردي نط - . تدلماه

 . ىدلا نهر

 ؟7راو ىمديبس 2 ويشار

 (رانا ىنافق ) !هوب ؟ ىمىدقوق هدهلبوب - . تدلماه

 زميدنفا ءهليماع ح . ويساروه

 لامحا ةزماعاللوق هدرلشيا ىداع راداق هن - . تهلماه

 ىتحابس كننرابغ كرك راتبكسا هليخم ! ويساروه « راو

 « راداق هيه ولون ىنغيدلوأ هدقام اباق قكلذ كن حيف رسب

 ؟ ىم زمهديأ بيقعت
 طارفا هدايا قيقدت ء« سيقعتوب طقف . وسأروه

 اف درولواكانوشو ناسخ فام
 دقيق وب. قوي طارفأ جيه ! هللاو رراخ - . تدلماه

 هديركف زادك كفك ل ىثريب اقشان ندلادتعا



 هدقاربوظ ىربن دهنس وأ ب 0 ءهتشياءركيقاب.رديبرخ 0

 0 راقيح اقءرب )انف رد نمللاف

 انفو كنك ب تنامح

 كيك رس : كشاداقرا ل دا رام را

 ِ ؟ تيما هردكا ىف

 ماحب ءايسو رعؤد ب١ تدلماه

 هللا . ىدياىراتبوص ريب نوعلهكب .  ىجراز» 00

 قارش « ندر'» هشيشريب  همشان هعفد رب : نيسريو ىسازج

 دبا انفك قرر ىتواح قدح ا كلا نقانق وب ىدقا ىذك د

 ؟ ىافق وب ا . تدلماه

 + انقر ةتفي ا. كلو هكا جرام حي

 ىلااوز ! تاهيغ( ريلا هنلأ افق ) مياقاباناب ريو ٠ تدلماه

 «ىدراوىاطف زستياه ؛ وسارود مدساط كدا نب ؛ قيروت

 01 رو ريصىم نا كيننشلا تاع نإ *ىلار 11 م

 هردكا و كتم زراطشت ها رو ربو تق ع دشن ندا لاس ا د

 ليد هياروبراقاد و دك, دب وا راهعف دات ممارس ٠ روس اةيطمزاغوب

 ؟ كراشبا رحجص ؟. كرادقيطل كتم هددت ىدميش ٠ ١ ىذنأ

 اطشثقراوب ناتراي وق كا دوعر ١ هدم اب هرهس ؟ كرا قرت

 نيجعيا كعب | زهتساه لك ةعربم .ىدنك تاذلاب .؟ ىدلواد كتر



 ل

 1 هلام رعد 2 5 .  تهلماه

 ملم لع ٠ نوسلوا لما هللا ولا.« ضرار 0

 . كرهدباس ع

 ؟ ىدتيا بئاغ ىنلقع « هدنيفز ىكتاه .  تدلماه

 تدار اءاد دارو ءقاحالوا هدر تن ىجرارم سنا

 ىجرازمهدلاح غي دلواراينخأو جنك هداروب هكدا زووأ مان

 ش هدا

 كمو روج ؛ هركوص ندككدلي دنا نفد مدارب - . تدلماه

 ؟ رتسإا نامز راداثهن نيحعر|

 لوا ند زل وأ 5 . ميدنقا هللا وت“ ىجحرازم 0

 راهرواداق ىننرغتاغهلبوأ هدزعامز كدو> ) هسثمدهمورو>

 نيحباكموروح ( رارويناياد جوكهيدماب دبا نفددراز٠.ةكراو

 هبه:سز وقود ىسهمو رو>كغابد رس ؛ رتسلا هنسزوقؤد و

 . راقا

 كدر كد ندد ىم؛مورو>ح ك عابد 1 تهلماه

 . 'رويهتسا نامز هدابزندنس همورو>

 هليتيسانم ىعنص ءمىدنقا ٠ 5 الشو د7 2 ىجن ريب

 نامزقوج رس فال وه هكردشعالغابد راداقوا ىسرد

 ىلدشعهد كك نادوخو دارب وأ شمل 4 هسياوص 0 رياسالاو



 ا

 ؟ نيسجرازم ىربندزنامز راداقدب

 هيمشلم نإ ع قارن دس وت ساكت ةيسابل . يحرازو 0

 بولغمى(ساربنهنروف) كتدلماه زالارقموحرم ؛ نوككيدرك

 ىديان وكىيدتيا
 ؟ لوانامز راداقد ندوب - . تالماه

 عاش 5 اهيليب هدا ول نس كدا نار رق حر

 هةرلكت ا ع: ند وا: لذ تدلماه جتك : ريس اف هس الدب رسب

 ناك 2 دعو تول ماه جنك « 000

 هكا وا ناخ نك. و رغود ترودئاب د 6 تواماع

 ؟ لة ردت

 ىدبا ىلد هكتوج « قاحالوانيجي - . جرازم ىجنري
 رد ا 2 كح [باستك"ا ىاوكما ىلع هنا دع تيكا د

 4 تالوأ تالاف ربكويوب نيحبا ىساروا هسزالوب

 ؟ 0 ك0 تاما

 دارا" ب رازام راو نفرق هتيكلقوا ل دا حج رار سحل

 كلذ نادك تلفاوا ل لك

 ؟ 2/11 لصا كك تداماك

 هليوسهليوا ؛ هدزرظريب بيرغكب - . ىجرازم ىجنري
0 

 7 رلروب



 ملا يام

 ءرد 2 ا ةفب ربارب هلكد و 1 مروبامولوب هدنحبإ|

 ردم رازمو < نيس.دنحيا كراون هك مادام -- . كفلماه

 ؛ردنيارارولوارازماكنو و «٠ نيسروب هليوسزالاب نيدمروعد

 )4 *) نيسروبدلي وس نا ماس ؛ ردلكد نيم راحو رهدنز

 هلياهيرض سكع بيذكتري ىلناحوب -- . ىجرازم يجري
 : رياباب زا> هزسبوب ود كَذَا

 ِ نيسروسزاف قوات نيياىثنك ىكناه 7 تءهاماه

 .لكدنيجلا ىثيكراري جيد ىدنفا - . يجرازم ىحنري
 ؟ نحنا نيداق ينام ى - . تدلماه

 لكد هد نحيا نيداقرس جبه - 0 را

 9 قاحانولوا نفدميك هرازموندلاحوا تعا تداماه

 نالوا كلوا نيداقهلءتفو 3 مىدنقأ اس 0 ىجرازم 0

 ىدلوا ! نيستا تح ر هللا طقف :هنييكارل

 س وماق هلمداوب 3 0 راداقدل فب رحوب 0 < تدلماه

 فتاغناسا هد | كني راسادج هسقو يلاشون ود هدلاح ىني دلو !هدلا

 راداقو قامو ؛مدتبا تقدىرب ن ددنس وأ :ويسارودهللاو. رولوا

 قاحاسدأب هنيرل ريدا ىعام راد شاب كلنغايأ كرابايوك هكىدلخا

 (هبىجراز) .٠ رودوتوط هندونوط كر , ,هادنح 3 راداق

 :ردراو د.مالك ملم ب سدسؤوم هئردزوأ ىطفل ساند هدراوب 3



 رك

 تال هاواقم هناك بدك ١ ند كرام ييدلا "نيناسون ب ىرل

 ؟ىمرلرويهعا نءا شع اقشاب حا ريب هدناوطو ضرع

 8 كد هدم فا ١ دم را * :ىراواط كترلكلمر

 كلام هري ريب ةدايزاهاد ىبحاص تاذلاب كنرلوراط كلم

 ؟ ىمزامالوا

 .هرب ريب هلضف راداق هرذ . زمىدنفا رياخ -.. ويساروه

 . زامالواكلام

 ” نيتماعا ا( ردنسرد نووق ةشارا 2 تل

 رياساب هدزدنس رد هباط . زمودنقا ,توهئ_ .: ويساروه

 ءناسنان حنا تالا تينما هد راد هلا وباد ك0 تدع

 ب شاداقرأ :ماخا روض همدا وش نب. ىلا وا هئاط نويوق

 ؟نيحا كيتاراد

 : (رديا 2و : مىدنقا 3 نيا 6 -. يجراز» ل

 راداقوب ههنا ناز ندقيحلاب

 . هبامهم هلبوب رب رب نالوا مزال

 نيا كال ع راسك مر الل ١ تيما

 1 : ني-هدنجلا

 » مدنفا زكسددنج راخ دايلي ل رام رك

 كرازم كب هحنءاكاناب . ردكعذ دنيحب.| كر نام هلسسوب



 دلل 00 ا

 لام ئمةزوخوا ةددحرد قاسالسةالوق هامان وأ ا

 ماكل ىردلا هجكي دنا هظحالام نسرد جراكمألا وب ؟ىدلوا

 .. لونا نيك

 0 كل مر 0 ىج رام

 . همزاق ريب « لب رب « لب ريب ءكروك ريب

 «نفك ريب هداس ءتوبات 0

 راداق وب هتش ١ ريدم ريب ندقيلاب

 (2) . ةلاميم هيو رو ىنكالوا اذ

 ( ييتالريف ىسافق ولوأ ريب ر د )

 كل كقول ريب نددن . ىركحبد ره هتشيا - .. تدلماه

 [ىرادك اخ ىنافاكشوم كنواىدهشا# نيكس الما 0

 لضان ؟هدهرت ىزلقاسانثنوتا5 ٠ ئرلهدخا و٠ ىرلرتع ىرللالدتسا

 كرولا (تاولم ساه رس ناو ميسا

 ىنالود ندبرضوب نيح ؟روينديأ لو“ هنسامعزاح هئسافق

 :هدسامر ناجحا وبك لاوس ! اه اهةرويمما ضوكت ماقأ)

 «ةليقوف-لاقسناو عارف ذزبا ىرادس شوش مو الا يردن

 يام ئذازاتةلبا وح دارا قاقتتسا هبا ئرادفعاضم تالق

 ىيافك:س هعاافت!ىنيداربا كنيرلداربا.كنيراةلزانروق.ىدبا

  هفعاض٠ تلافك ؟ ردىديساملوط هلراةيطايولي وب كتتساقق ريلد



 كل

 . مدلوا زاماطنب وا د

 0 ( متالريف ريتراتيج افقوروق ريب )

 ئديرأ كلام هناسل رستقو ريب ىم انكراوا 0 تالا

 رج كلبا قوا كر حج ىدمش . ١ ىدراتب هديا مرو

 روب الراو وب در ىذ 5 نق سدا كهل اق ) نديا باكرا

 ديم وا كشأ وب ردك نسر هقوايلوب ريب شابوب كلامحا

 "ادار ةفيكلوب زاك لاح« نونال رف هترح يدهس

 هدهساءدا كماس هدا لافغا هلس ىبالا تاذلا . هدساح

 ٍ ؟ يكد للمتجب وب ؛ ىدروتولوب
 : 4 اتق[ 2: نلمس كلن نا ويساروه

 0 رك ال تكف ارامكو رق تيم اح

 0 ك0 رول كن 0ك تيفاع ؛ مرابرهش راكمر 5

 7 انفو ردراو «ىلايحا 'قاملوا ءد لعد سااللع ىنهعد

 رلهي> دم هنأ رب ِتقو ىددتنا ا هبده ند دفا

 ؟ ىلكد ؛ ريايب الؤا هدىمافق كتاذ ريب ركيد ناياب

 ىداكحوا ىدمش ؛ كقاب ارم ويساروه

 « ىجرازم ريب ؛ ىلام كنيرلث رضح ناس وغوص شم_شود

 هسلوا زمهاقع كحد ردو : روس راح هننر وب ىنساباح

 قاموح كيا نكح _فهن كراكيكوب .ردبالقنالزوك هنكقاب



 | |ةوادس

 (راقج جرازم جنبك )
 (< ردبامترت نأ را زاقرازم) - ٠ جرازم يجرب

 هذي رانك لدتتن كلاش

 مديارايتخ ءواطو» , نكرودوس
 ٠.٠ كمتادبع هيدموساعاد طقف

 مامابا.ىنوا الصاراش اداقرا

 جيه ندشيأ ىنيدباب فيرح ناويح وب - . تولماه

 .رودلوس قرش نكوازاق بلاس ؟ هوو

 رسب نيجس دنك ىامهزاقرارم ءدامتعإ 2 ويساروه

 شما ىلف هنشيا هكا

 سح هسرلثبا ”اراداك هن لآ ؛ ردورغود - . تدلماه

 . رولوا كزان هدايز راداقوا سكعلاب ىمل

 : رديا مترت ) تبر ىلا

 هليشيور وب زيسري> « قارايتخا

 قع نرسل ١ يدنا دل

 هرايد ا ل د

 ىك شمةم ود 0 4 شمال وأ جنك جيه



 وري
 . رولوارمعمهدايز ند را كيب

 نيسلكد لادبا ند وب ىسورغود -- . ىجرازمىجيري
 قلاذ ؟ سشفات ا + رمشنكا» ةطوداوأا جا اراد

 اهنا نتماهاد ندابسلك يجاغإ راد * نسىدميشهرلتايإب

 راد كد. :, نيسروبلوا نئعاب.قلاتق هاكعد رد شما دب

 االله كد كليو لشن ليشاراب اناس ىحاغا

 اهاد ندىجراويد 0 ريب ىسيكتاه جراف حسك

 م املا بر 0 "1 حل ا 0 نيتم هدايز

 0مل را هسقوي

 ىوق ىنسمدانا هليوس ء توك 0 يجرب

 . ممريو
 ىجنبكيا

 تدلماه). كد هدلاق رف 0 هللاو 110 ىج راز» 0

 0و لسب اهالطاب انف دايز اها , حرام م
 3 ع /

 هخ ولواداربإ لاوسوبااس كوؤد رد اقشاب 56 زهيديا كوكو

 ردايادراداقهرمشحز ور راهناخ ىنيدباب كن ىحرازم: ردىجرازم

 ريتك ا < روكي » حدق رياناب ”تيكه « ناغوي » ىدياه

 . ىديمومم ما كتاركسم ىلناط_[*]



 1 ا

 . ىذا نفد هدنج راخ كغاربوط

 «نيسروي لنروس ورغودقوح هللاو - . ىجرازم يحلي

 قارالواى قرف ندنراشادندركيد نالوا ىرلاتمه ' كراكوبوب

 رادتيح الص ةاضااب و هبامع ونا نايك ىلا تازاحم الب

 . ىدياه . لاحرس 0 ىازس هجاقشاب هداند هدىرلااوأ

 رانا وحغاب ٠ هكردقوب نماتنحري جه ىمامزاقاناب ريو ىدياه

 ْ :نوسلوا ندنادناج رس مدق راداق رلىجرازم , ريايجهيوسآ

 ارو 11 اي يصد ءءء رضح رلثوا

 - ١ ىددبا نم نءاتبح مدا تريح . حج رازم ىجنكلا

 . يدلواوا ناييشاط حالس كليا .  ىجرازم

 . ىدقوب ىحالس جيه! لصان .  ىجرازم جنك

 ليحا؟ نيس دحاه نس! كعددن حا.  ىنجرازم ا

 ىعاربوط . مد كا لا ؟نيسرونالك ل ىفيرش

 متاح اروصاهاد لاؤسريباناس ؟ىديم يلم هزاق زسانا> ىدزاق

 : نم ثرا'فارتعا كدس درو كا 5

 . روصىدباه :  ىجرازم ىحايكإ

 قارالو انتم اهاذ زد ىج راند ىنبكاه تم سرا ل

 ؟ ىركلود هشقورض يسحب |انان م 200



 او
 0 ا[ رد رثلوا هل دمع راخ ونا. عارم ىحنرت

 هدإءفريب مدهسراغوب اك 1 5 هلكسم هتشدا .زامالوا

 هكردراو ىبهجرد جواهسيا كلعف ريب « مرولوا شءولوب

 راقيحهلءف زيح قاعولوب هدنسا رجا . كعا ثيشت : ردرانوش

 . ىدغوب 121 دك د كا ادمعتم هماعءانب ؛قام

 نسهدزاري . نوساواهليوا.ىبلاكي - . يجرازميحنيكا

 ...ىجرازم “ ناجابإب هلكبد ب
 .العا كب: وصهتشيا ! تياددعاسم - ء ىحرازم 0

 0و ريك هيوم ناسا يك 1 العاكب ةداروا :نانتا

 نيسهم سلا كرك. نيسدتسا كرك ع قاايوغوب 6 هشرول ودود

 : رد ىالادتك ناغون ا ىدتيك ىسب دنك هب وصةكمادام

 نايل فيرنا رع رد هانا ويح طغقؤثنا!تقد ناانوب

 نايالوا ىمر كنتوم هيلعدان . زالوا دمع ود سن كانك ىدتكا

 ظ نانا اصف اس

 ؟ ىف واقوي طقف اح : يرام ينيك

 «ردلورو5 » نوناق ؛قوبهريش «تودث -. ىجرازم 0

 ا كل

 ىف-سورغود اناس ! هياروب قاب - . ىجرازم ىحنكبأ

 سدقم ىددي ةساملوا زيقريب هدازليصا « وبرك ١ ؟ ميهلبوس

 دن 333ج



 هزودحص ُ ريب

 ,ىل اصر سب
1 
 [رولوا ل ا د هب. هذحص هلياكر وك «همزاق ىيرازمىدا]

 نفد. ةغارروط نيدقم ؛هشمك س نابارا ىاخت نإ 0

 ؟ ردع ةمانديا

 (*)رهيوروق ٠ ملابس رو سر اا 07 ىجنبكإ

 ىدت. اناس ىنسهماي ديأ نفداقيفوت هن ةيديد مس ارموهنراعم ىبدسح

 5 ريلس الوا لصان و هقول 4 اًقشاوأ

 هد شيا هرو هل اللعأ كب 6 خرا رم حاحا

 نسا هلبوأ

 ء. يطباض ةيلدعرومأ» هنقيقحت كنتاعوقوهتايانح هددرتاكلا ||
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 ف 54 نردتت ناق' هدانا او 4 شع وط هديحلم

 قولخم ربب ناياشإب هدوصو نالواود ا طقه دوخاي 0

 طقف .شم رودي من ىبرل هجراب كنيقرش ريب ىكسأ ؛ ىلا
 0 هدلا نامل يغالي اوع كدت ضم“ نردهء>كق وح

 ربب ندروماح قحدبىللاوز كرف وكشأ كلبا كش ىلاوت

 . شمهلكو روس هزازم

 ! اه ىدلوغوب كميد ! هآويا - . ترهئال

 . ىدلوغوب . ىدلوغوب ؛ ىفوا خ . هحيلا رق

 قالك ردو كنس! مهريشمه جبدت,ا شتسري ب . ترهئال

 رولوأ مهلسهمتيقا ىبرلشابز وكنب نيرباني ىدحك وص قوح كب

 هسربد» راعدتخاس ٠ ردزميعيط قوس مزبو: : ربارب هلكنوب

 00 دنا| كشأ سقت داتنم نوناق تعبط  نيشد

 ةيراو هدا ءنيدات ةدكاوك تقو دلو .نيمسك رامات

 هنان ونحرك ١؛ زمىدنقاقدالرامضيا هبللا . ردكجهتيب ىسهفاك

 0 2 ل را] ندنبا ٠ هيلوأ كل هله رولي وس تا رشا عومد

 (راقبح) ردقاح ا ريقشف

 ا يول م ول دورك ل لاق

 ىكسأ كك الف يوب هك مراق زوق! مدكح تالكشم ا راداقهن نحيا
 ( راراقي+ )مهدي بيقعت ىرز.ا ىدباه.نيس ريدنغاولا دكا ىبضغ



 | سل
 ىنيدلوا رهظم هنعلاط قالوثروق ندزك ههرض جياق ىلرهز

 . زرولوا شملوا لصاو ةنيب هدصقم « هدريدش

 ( رريك هجيلارق )

 ؟ هدءلارق ليكوس راوهن - .لارق

 ردا ثيصعت ىررإ كني م ا هحدلارق

 بيقعت ندنيقاب هجردوا ىيريب ىريب رلتك الف . رياب هلينيد

 ه.تازدشأل  نكملوغون زك مريشمخ ا

 ؟.ةدمرت © "فوا !١ شملوغوبا 7 .٠ ثرذثالا

 قارتمضاس مدنا كعامرإأ نم نيود دا: ءدعلارق

 ئحاما دوكوس ريب نزيد نإ سكع هدحان وما هنو

 و, نددع انو ٠ ىس-هلالدي رك هلا ناغريصب ا « هياروا ؛راو

 /”ىالق اهباذ كرع راو نالوا هلااو رية 00

 كزمرل ركاب فيفع مزب .طقفو ىرلكيد_تباهيمست هلبا مس]
 ندراكجيح نوكلاءلو نوزوا وا ىراكيديد ىغعامراب مولوا
 ..ردتاب»ا رهرم . ريظ هلا كليلخ ل ىلإ سا ا
 ناب مكررا قفا تاجا اذ 0 الكا وب لكشتم

 ىسدنك م ه ,:نانزيق ؛لاد دود نكاراقبجا ه ا نحيا

 قيراباق . رشود هغاماريا ىحِس هلك ىحات ندا ةد يف

 كن و نك (هع) قايان ني ل كيش دم اريل
 ىلا. قامريا ب دانان ()

 ] تهلماه ١١ (



 1م

 ندهطمس ىأ نادم صاوخ نونوب هسرتسا ءنوسلوأ

 ندتوءذخ ع ااا جم هداسد .نوس واش مان راقيح

 ا هس 2215 هلووصر د محا اي الغابهل ر هزوب ىمجلف زاماراتروق

 قاالوا قدح توم ري نيحيا كنواىساعريب

 زوري اةيرشودب لذا طا هانز اهاذ ىشيأ وب كا: كارق

 انتغا لاك يطئاسوو تصرف كجمديبأ تدقفوم رهظم ىزم

 كحمهيهمريو تيقفونمم زمدزورب رذ 0 01 هظحالم هلا

 هسراقبح هناد_م نديزوب.تكرح .انق ريب « زعالبو رولوا

 ”ان ا رولوا ىلإ اهاذن قالقإ شم همنا هيارحأ قدا

 00 اا قي كرية قرا كيو
 ىدصقم بوشتي لك اع راةيح هشوب 0 01 انردمزال

 ك زككيا رهددنميلعت جم.ملاقاب رود زأ ريب !شاواي. نيستيا لصاح

 ناديم ىَْرَد زراتوط ثحب رب .ىناع هنيرهزوا دركي رات

 تدش --! مدلوب ىمئالب 00 .زيريراقمح هيهزرامو ناحتما

 د عر ري كعيداس ل سو رفا هلي ريثات كنج و راسو كك رد

 هلل رح ايما ركل اذن رض جياف نوجا لوصو هدصقم وبو

 هشرولوا كجهبهتسا ىث رب كحدحما تولماه خ . زكيديا

 هريدزيو ةساك ريب نثعال ريضاح نيعا تصرف وب 4

 .ةهسرولوأ قاح هرود وقود 32 رف اكد زكلاب ايوب مج
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 ؟ زكسق احانولوب
 هبام رايق ىعالت ريع .٠ سة و كدنمم 0 توق

 ىسةمةعا هيام كارل 020 ىانج اعقاو بحال لا

 مترهئالز_ زءطقف .ردىرورضىاماكووب ىدحرسكماقتنأو
 .٠ ٠

 تدلماه ! زكا بوناباقءهدزكهطؤا ركوسرتسا قافا فو ؟ |

 . كخذو ؟ وانك كلتا تدوعلك رس« هع ود هياروبةرك رسب

 ْ وا ان هدا ك تدم ءاهىزكترابم قه د: هيلعت جم كف

 الج تاق با هزلثياتس يدنا نانمردمد . ىركتجلل 01

 بولغم « زربراقيح هيهزرابم ناديم ىزستبام .٠ زرورودروأ

 : م ريا ىتدهلماهنب ٠ زرهدباثح هنسدعا ادق شاب كنالوا

 0 ردؤقوب ىدادعتساه.هلم>ح 6 هن هس وسو : ردى راعن دوشعو لع :

 ةكي وأ 5 وا هال وت هلا روصو ع زءباهنياعمىرل م

 رديهلي اهب رمض رد هنا رهامو ردبابا2 ا حس دسهكود ىجوادلقل

 راكس رباك همدواةنت دكا ىءرزا كوكي

 ىمحجيماق نياك نوب متاح اياب ىزكك ديد 2-2 تردي

 ريب قاحوب هركوصو ع هس ريطان قاح رب هنياكحوروبركأ

 هسرولو أردان زاداقد 6 هسا راقح ناقدرطقرد ندندوج وك مدا



 كل ا ا

 ؟ رم ىدفا هن ديك تارشثال

 كردك ريب هسق ون؟ ىدياىززع.نيحياكزس زكيردب "0

 .مثوروصوش ؟ ركل هراع ىم ندد بخ ريد لكد باق 0

 زكسر وبر وص نيع نوب . ترهئال

 ندوب دربك هكر ا لع رك ةبر قداس دك كارد

 ا تدحن ةكرد ندمكي دلع 0 طقق ؛ لكك عبطلاب

 هدباعوقو 0 وك ره ىتانثا كنون 3 ردعباتهنامز نكرم 1

 نديرا ليدعت ىرار>و هجرد كتايسح ؛ مروسدبأ هدهاشم

 ءراناب لف عون ريب ءىق ومان عوب ريب هددس هداس.ات كترح هلعش نامز

 هكرد قوي ىشريب .جيههدامد اقشار ندوب ريت راراق ىهلعش 07

 دل اق وف كلما وح «نيسلاق هدتعفرو توفذص ةجردىع

 هتسباقاعاي ءرولو اك الاه ندنتنماكو لاك طرف هواوي اكووشت

 اة

 هرلاضق بك لأ مك را 0 0 00

 ئئر ركع كلن بح: «كدياىلاعا»وب ةدلاح ا ع اهنا را

 0 تك را رودي مدت لت ون دبا فارسا و كرمنا رك اقدأت

 هنيري, ىلئاقالأ كزمهراي طق . ريلاق هدنمكح راها ملأو نرد

 الرق ركشسإو ا ىضالوا ك كرد : روماك تهلماه 2 :ملاق اب

 هدششت هنند ركش دنك نيحبا ا رك دانا ندغيدلوا



 ا

 ءرل « زهنام» كيدإ به ريتك اخو رطاخ هكىدياروسراحراداقوأ

 5 كب هدناب رات راهم مدرسا وب رلت راهم ١

 ٠ ىدروبللاق

 ؟ اه ىدبا ىلا,دنامرون ريب ب ٠ تردهئال

 ٠ ىلايهامرون ريب ٠ لارق

 ٠ قاحالوا » ديومال جول ؛ ميما ٠ تردهئال

 ٠ نيب ٠ لارق

 نونو 4ةيقح 6. مريزناط قا كي ىنوا تا# تردئال

 ٠ رد ىسحنيا ©« ىرهو> كنتلم

 ىزكدكلم قءدننويوا ع , ىدتيا ثحيندزمسس ٠ لارق

 هناراكشياتسدلب وأ ىركت رايه ىءدئاتناةماح صوصخابو

 0 قا رارغاب تءايمادكى يبا كش را كالا

 رس للا هقيقح _- هب هلي وأ هسلسأت ولوب 5 رد

 تلوص تءرساتاع'تقو 0 0 0 0 ا 3

 . ىيحل ا نامت هلع ىرلقيدلاق ٌرسزوت « را : مورحمند

 هكىدبراباق راداقوأ هلياهطمغ ىنسهنس ك( تدلماه ) كلدفوب

 قرك افلخوا 2 هلم كنك تاودنا تدوع هياروب تقع رد كا

 1 .ونيحا ل ىديس ىدامالا يهلك ندكم ايلطووزرا



 ها

 كتدلماه ىزس ىنالود نردزه ريب زككيدتيا زيك كب
 كر رم ةكرار وسد © رادتيا اش قوح كب هاك

 ادا | ب لماع © راداك زككرتهو ركلا 0 ىسدناك

 ككو زا“ زكرنهوبهجم ركفم ربارب هلكنوب .ردشماواروا

 . ردزدرلرنه فنص نالوا

 ؟ هانتمشح رثه وأ رددت ٠- تردهئال

 ربارب هلكنوب طقف طيس هدتبايش شوبرس , هوا .  لارق

 قوس وت ائنح هشردما .كنوح .تنركزي ا

 رس لصان رلسابل ىلك:رقونوطو ريغأ يي دوروب هلم دج

 ىسدسلا دوغ طاغن و اررظن هدكلاجنك هسرشاراب هلاك

 اا ري لاسامزو لوا يا ىبا : ريفا نطو

 هليتقو و د نيعلا أ ىرازمذارؤ نب ؛ ىديا هداروب

 ٠ مدآ كزان وب طقف . ىحيني ناع كب مدشؤروا هلرانوا

 001 كا ىدروفو هنن رك ناجع داع د دكل يف

 لدإ ها, 25ىدر ومزود اياك كامل 0

 هلمس تعيبط هكىدبا روسريدتيا ارجا رل « رهنام > امن زاجتا

 كنيركيدكي قولخ ىكباوب و شةءاديحوت هلياىمىجين#ىفاويح
 كن اتداع راواسدوب . ىدرونولوا سايق شملوا ىحورو ندب

 همام مل, ىلصاح ٠ ىدروييديا ليكشت ىنيراي كقولخم ري



0 . 

 تاج هملق 0 كع | هلظحالام ىمخل داما نيا كيو

 . روييريو هزان

 لجان طقف - .تردهثال ءهسبا هليؤا شيأ - .لارق

 ورود اهبشان لضان .ةدزدتح ركد و« رابالرا 0

 ؟ نيسيمرتسي كيا تكرح هروك همحاصن مب  ؛ ريا الوا

 هالنارداو هللاضم طقش م ىذدفا 6 تود

 . هايطرش قاما ولوب هدحاصنو تافيلكت

 احم .ك.دهتدنا كما راضحاو فلكت هزمم لاق

 10 ل كا روضح 0 ا ا 3 يدتك تالا

 ىدمش هش كمهءود هتحايس اهاد ريب و قاراقس ندتحايس

 كلارك هدمنه ْز ىالي ىدميش . هدر رومولوب نش < ما تدوع

 هثلشن رب نالوا ررآم ىناخؤا كاله هدنسدحش و م

 كا« ىلاقو ليقريب كوج وكلا ىنافوهكوات رود ريب .كج ديا قيوشت

 ا وارجو هلساوشكاور ست

 .ردكجهدبأ ات اضق ريب ىندعتوو [مر اك

 هبهعا تكرد ً[ةيفوت ةركحانضت زم ودسا دال

 ىب هندارحا ٠ ىركهزورب ؟  "ضوصخلاب مشات

 : رك شر هدنرود رب كجدديإأ
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 0000750 ون ةليول سئل اثم كرجل

 ا 000 هي را ا ادرانا طرا ربكم و دهم وك

 نشل ل دما ا

 ا لكوا ءدر] ركدك  ركسكج ةيفلكد قوتكم ٠ لارق

 ىراتريضح مىدنا ولتردق ولتمثح » ( .روقوا) ) راقيح

 ثار نا رع ةيضاروط كدكتلاف < الوا ركمولعم

 ىننطل كمايدبا لوبق هنيرلياارق روضح نيراب . مدل, راقيج

 ك0 دكت | رى رك ىفع ناموا .؟ج هدي ماح رتسأ

 010 مرشو تروم كيدوع نالوا كر كلب وا ابك ا

 .٠ اند كل
2 1 

 03 ثا رادكا تدوغ هدو راركد ؟ىولوا كاندو

 ؟ىقوي, ىشريب هليوا جيد هدزالاب ري

 ةك سلا واط نارا سب حكدل

 هذةيشاح ربو « نايرع » ككفدلماه ىرزان كا :كاارق

 را ديا سموا هيامذكا ىو نوب 61 ركلابي»

 نم يدنفأ م روباما ةيج ندنحلاكنامعمون نب - ..تردهئال

 هلل ضر و نسم كقاررسا

 هيتس



 سمها

 موا نالوا ندجاعأ ري فيفخ كينيحا زاكزور ترسدلبوب
35 __ 2 - 

 .يذزغا تياضأ هفده 2 "ناو نيك قرت را هعاب

 كنا :ىردب ياس لاو (قيقت لكل داك وب ىلا

 ء4باراوددئاف ريب هدكمتاانث ىقيش ريب نان اخو ادوجوم قئرا مش

 هليس هبوهوم تالككدرفَري جيه هدرزغامز * ىفالاكو تيززم

 هاو نوح هلبا نسا كفل ىنوريشلع ل نيدها لو 0

 .كخشلك قاهز كقاقت أ طقفألا اشر ميهروك شكلوا

 الوانيما : كيامريحاق ىزكوشوا نينا كنوب  .لارق

 ىزب كن كات ع كرهديا سايق هفيطل رم يشب |عهكز روكسي

 راداق قاحابام راقيح سسدنس همدلكو روس بوكح ندزالاقص

 هديابوب ند همحك قوح : زلكد هدواط ريا رتسحو قالا

 امد مدردوس ىزكيرد 0 هديشتا مس هدان زاهأد

 ميدرايه زك امالكا عمرددبا نط * تيحوب « مرهوس مدنا

 0 هكرديا

 |رريك ىثواح هدر |

 ؟ ربخ هن ملافأب نكس كل

 ءوب © هانتمشح « رلبوتكم ندتولماه «  ىثواح هدرب

 . هنيرلترمضح ه>برلارق هدوب ٠ هنيراتمثح تاذ

 ؟ ىد ريتك مي ىراب وتكم ! اه ندتهلماه_.لارق

 - ىثشواحهدرب



 :ىدنأ روشارع وا هيدعا كصقهدهك ارح 9 نالوا ا كضق

 هليوا شياطقف - .روينوروكورغود كيوب --. تردثال

 6 ندا عك تينا راك ما دس انا 0 هدلاح ىغبدلوا

 ا ىتراف هادو كتيير 2 رد شارع لما 0 اطف

 ا قوافي كج اهدا همك ن آل و ارت اجبتم مين انا لاحقا

 امولوب هددسوناق تاسةعت نيع نا ردا مازاتسا قدن' كك

 0 9؟ كد

 نلعب هيو روك هنانيمج كب «ىداع كب هريس .!هوا ٠ . لارق

 6 هحلا نك : يبيع ةيلب ىلا كالو ا كاب ٠ ىلتوق كب 001

 0 ©« روريديا ىدغت هليراديد كناغوا اثداع « ىردهدلاو

 تايضفريب رتسا ىملاحوب . هجنيلكاناب « ىلغا هسايح كنلغ 1

 هجوروتايح م هحيلار 3: رب ىسد»ءكديادع ناصش ريب رتسيا

 هكدا راى ممد رركلا لسا راسب يدار د طوب رمز امان وا

 ىيدتياوزرآ كنهحلا رق هحدلبوأ هدنب , هسريامهدبإ كك

 12 تح ماع كد ردت هسا كفرا افشل نايف

 هدنة> تهلماه كنيلاها © هد سا ا همك د امد 5

 عبتم نبا لو هشاط دا 6 رديسةمةلسل تحري كوبوي

 مر تيدا علق ١ فار ان حاشا هناك هلي لاش ا كا

 «هلبحووب .ىدردبأ ليو هرفظو اناس ةقلحلك ري ىاسوكح '
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 « قسرامدا إب وب ٠ ردقاحالو ا تنيعش هدايز كبرلزا دوا

 . راكج هريثك هرب عيدنا

 هتيئالوي ا هبدرئاكنا نرفتشن دلك و ممارغ زور

 مرلكج ةيهليوس قوج اناس هدنتح رلثوا : رارويبديا ماود

 -*:ككيدإس ىنغيدلوا|كقداد بحت .كنسقدالرامصنا ههللا . راو

 « تدهلماه» 1

 ردة امام ىرابوتكموب « زكلك ( | هرايجي 98

 0 ىرشساو كج هديا كرادل طكاسو هس ل

 7 كلواثنأ نش 410 كرم (هليحرتس راداق

 0 ل راقج ) كسول لك هناا كلن رو فاس را ل

 هءنوكص

/ 

 هرماد رسب 18 هدوطاش

 ( رارريك تردهئال و لارق )

 و ىلامالاذ.ا ىمتئارب مي ءزكنا دجو يدميش .  لارق

 ءزكيدتيشيا هكنوج ءردوملهها لوق ىبك تسود ىنب زكبلق
 هنتايح .كزكيردي لبصا هكزكيدتشيا ىمولوط قالوق هدرع



 ملص

 تعيزعهيهرتلكنا . بوتةكهري هزم. هتثبأ مىدنقا ٠ راباي هلنوأ

 . ردد زر مس بود هسرأ

 ءويساأروه 2 ( روقوارنل ىوتكم ) 0 ويساروه

52 0 5 0 
 3 هرلمدا وب 0 نك 0 » هدككي دريل ندزوك ىلوتكموب

 نحل لا رك... تبا" كرادنا نطئاسو كنريك ةهيلارقدز

 فما و لوك ينااهاذ لاةيح م كد. ررالماخ ىف رايوتكم

 مو هرب 0 ناصروقعرب 6-0 ا نحنا برد ا

 ره ةدمل | رتساأ ندم دلو ف.عذ اع را كل ىدتيا

 ( اكرر :نامانأبا 4 هددرص - ىلا ةحاق ؛ كدرك . ةيةعراشم

 هرارفبولي ريا ندىمك مز هقضد ىيع 0 مذا رحيص هشيم

 قارالوا ىريسأ هناك كرلناصروق نب هان رودوب : ىدالاشاب

 يكرر لرد ريخ محرر 7 هدم ؛ رل“ | روق .مدلأف .رابدتيا ةاماعم

 هرلن وأ هلي ادم هش راهلماعم وب: ه:ىد رلرولم ع اه دباب هن طقف

 انا وبكم كيدردنوك . ميواج روب هناع ولون هد . د ربي ىنأ

 نحنا قاسحاق ندموأوا 6 ا راش مجال هلارق

 كغالوق ل . 000 هليأ تح رمش ثكاكح هر ةحسا

1١ 

 رظأ هشه كراش 0 ىرلد_ءا هدافأ 0 هاكن وب

 ا



0 
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 ةراذ ناكل هدوطاش

 7 رار ريك ىجتهدخ ريبو و.بساروه]

 0 رة نابك ىامدا ىذتنا قامشوب وقهلغ - . ويساروه

 كل 5 مىدنقا ا . ىجتمدخ

 . رارويهليوس ىنغيدلوأ

 (راقيج ىجتمدخ ٠) هيىردجبأ زكي ريتك - . ويساروه

 ندنجو ا تاه كنايندمءاس هساكدند تدلماه سنرب رك |

 («رارربك رايجيتك) ريام هلك ربا تدوم مالاس ريانا

 . لم ىدنفا نيسربو رلرع هللأا ع

 !نيستيارمعمو دوعسم هد ى رس دز كلا ويساروه

 هلل هسأ هدلون وأ ىس |دمص قويرا كحال ىجيك يجرب

/ 



 هد |مواع

 ادا ندرك راو سود كا مهليكح هفرطري هجزكلاب

 :راردي|كلمكحانابو هزسرلرلكيدىز,:كدياب انا ىزكيرلكيد
 هكورعود ندورعود (ىدددعقأوا كك.الف .صضاكحا |

 ىزمكلاممقارالواتان.هضت «هدرارولوو لخدم ىذهطساولابابو

 ىنسهفاكك راش زيك. ديد ردعزب لداخلاو « ىزمايح. . ىزجات

 هخدبا ققح ىقيداملواهليوب كشياطقف . زيىضار هيدعاك رثهزس

 شال هل 11 ةكديالفتكا ١ كما ريصدعو هزي

 . زريشبلا> ربارب هلزكحور نيحياكمريو

 « ىلافو تروص . مرهدبا .تقفاوم ! ير - . تردثال

 2 ا ”ةماقنجا :. نيرتنف اماذاب ىلا | ةزانس كيش

 كن هميدق تاداعو مسا رموب «ىسهمايدبا نفد ايف قارالو ا زسحبلف

 ريدتيشي اهنيمز كن امس رايثوب بدى ءاماعولوأ افي كنيرب جيه

 ةيدا روم ابابنح نددتشذك تاعوفو هللادلب تود 007

 ارو
 تلادع ؛هركوص «كجدليريو باسح رككي دهتسا ل .لارق

 هلغ ؛مرهديا احر . نيسنيا هريىيدنولوب كتنايخ « ىسهطلاب

 (رلراقيح .٠) ركملك بار



 ا
 ©«. ردمرورس نونوب ززعهو 2 ندهبور

 موج تح ٠ قاس لابس .. ,نزحاو اؤشأ 200 1

 رويدا دك تحالام ري :كلزلد رع كلوا

 نيا ىنح تب مالدكلا

 0 00 هيدعبأ تدوع اهادربب 1

 ؟ىمكج هب دعنا تدوع اهادربب ىث

 كدا ىدتا“ تاقوء راحو راغ

 كى ا ول نازوا

 ٠ كح هدا تدوع ناهز رس جيه وأ

 . ىديا ضايب مب «ىبكراق ىلاقص

 ئراجات يجي راسا 5 فاعل

 هداف الاد 02 0 دست

 ا .بديأ بدَع 1 ٍءزمرلسا

 . نيستيا تهر هدح ور كن وا هللا

 .مرهدبأ عرضت هبالا . هده رلح ور كن هي وسع تمأ نونو

 (راقتج) نولوا زكقيفر هللا
 ؟ 3 مكنم قوسرولا «ىبراي نايا دا تس

 دق ركمك الق رويدا  كارتشا هركمالا -- ١ لآرق

 0 واوا نما قلزرستج ةراقان اد سقوب ءمىل 1 ريو تاحاضإا



 لام

 . كدزمهديأ جيممو

 نر كال ب كام دنا ركل هعاوش -- . الهوت

 منرت ىتارقت كن هموظنم ريب دئاع هنس هناسفا كج رخابكو ري

 تاره هداروب هوأ . ! ىعرأب راديس ربدننأ هييعاشا (كردذبا

 .ردجرخاكو

 هدأيز ندوطن 2 لوقعم 6 رازوس زسانع هوب 6-0 تردئال

 5 روسدبأ ارجا ريثات هعردزوأ

 5 مرهدياجر.رديكحج رطب هنا ل -- الدق وك

 ِ رد ؟>ب> كفو 4 0 هتشياو إ ركاع ون واماكن

 هكبارلاو ا و تاركش !قطنم هدتنج - . ترهئال

 رلامام ىحجو كردسو رك د هيانزار 1 مدح .٠ الدف وك

 !هوا.زريابب هدياداب ىراتابن تحالمكنيرم وكرازاب ىراكح ج

 هتشيا . زكس ريشاط هلباهقراف تمالع رس قككا رك دكا ول

 مدرتسإأ كعامدش هدزدرلهشكسام هز مس 0 ىحصح هساباب هد رس

 ىناكي هكر 3 ىدلوص ىعرد تقو ىيدلوا مرد طقف

 5 ىدتإا سافنا مخ

 ) كردديإ ىنغأ (



 وراس
 هذ ر وص سد ةيارع هس ردروأ كن را>اصهدرمثب اياهفوك)

 روكي مم 1 ءدلاخ ئئدلوأ نئمربدشل 7 رلثامصو راكجج

 رئاتمهدانرز كب ندتكي در وك هدلاحوب ىس:ريشم#) با كبر هلال

 هعقد ىدب ِإ تور وق ئدغامد ىدخ عقاب ىا(هلياامس ريب جمممو

 0 كمروكو ىدمح سالكة ىراذا وس نالوا ل

 فلات كعاقَتا نوساؤا م.قدهللا : كيال ب رح ىس

 5 3 6 ف ف ى|٠
 .!ىلكك نإ رع ماع | 8 ىوامدهنت رو ككتنح ل

 جتكريب ىفزاي ! ايلهفوئ ربلد ! هريشمه نينزان ! هركأب ليكوس

 ضورعم هنوم هدأيز ند ان يح كراشخا رس ىلةع كرش

 3 م
 وحولو رد درهوجح تكقو يب دوس «تعيبط ؟ رديمدذمت قاملوا

 ىدنح تازذلاب نشات داك دلل 1 5دكل د رم

 ردد وكرل نادك رناتمك ضع دما اظن

 2 :ردبأ ىنغل) - .ايلهفوث

 ء ىزاو دفا هدلوبات «يوا را رو

 ؛ ىدلوا.نإور ىرلشاب زوك ىحا هنيرازم

 قلدلارث . الالارت ..الالاز

 ! ميج 1 قدالرامدبا هبالا

 ىو يدي[ عشا وأ ءدنرب كةيلتع نخ كا 2 ا

 0 راداق ككي كتبا ىدمش كدياةتتيا حاسحلا هماقتنا

 | ٠ تهل١اهإ

1 



 كلا ار
 ىققيةد> ىح.:داق>ح ىافو ككردي زبزع -00 اد

 هنوبوأ 6 ةركماتتلا 2 4 ةييرو هاوررا )م كم ركوا

 هديامز ىيع ىبك ىجراق رسب 0 أ ىسه ل ل هرا نالوبوق

 هدىر ران دبأ 1 هد ىرلت 01 و 3 هد ىرتمسسد هدى راسا د

 ؟ + ىف راسا راك هد ل 1 ور لدريب ب

 : ل ل رياخ 0 ئرال

 0 رك تالا تلد ى راب ىو ةدلاج واد لاك

 دايبالا مثوغاو ؛مباق هش راعم ود قداص كمرد.ب تا

 ملف نيحبأ كمدهلس ىنيرلو هرواب 6 قو ردؤخا هنحب

 هب هم هسا ىرالنوا هلعاق 56 ىشوقاقس راك ادف ناب, الاح راب

 00 م اا

 ربب قيةح ودالوا فلحخلا ريخ ريب هتشي | ىدمش 0

 0 3 رويدا مالك ٌةراد بك نماتنج

 يدمدجافو كرك ردي .ءدرك دك احم 00 0 1

 تاي بح نيرد كاىبالوط ندنسهيدبا تيويغو ىتبداملوا لخدم

 قي عك هلال د وأ ىلا يسم هل اككا

 1 . ردح هديا

 : ار وأ 0 (هديراشيد) -- . راملاةرامتاد

 ؟ تاور ارا ١ نعاجراو هان. تاذثال



00 ١ 

 كب كنيراوزراو زاملوا جتنم ىئش ريب اًقشاب ندقامالك ا

  10رارياس هراةءح هاعق زيح ٠ هن تردئال 6 اناب هليوس 4

  2 7آل
 هلي وس ع و نيس اي ةسراناب هر قارب ؟نياسشم ريف هايوب

 . مسود

 5 مكحول مردب كس تردهئال

 .:ندلوأ كك

 فوز اقف ( كرير دتيوكح للا قو هلناج عز

 : لكد وأ نرودلوا

 . نأ :هرود راداق ع هند كقارب 2 لارق

 تيعب أن مامايبأق هرلنالاب 9؟ ىدلوا 0 قافو ع تردهال

 نادحو ىا !هسوبأ هرأق مرلناع تيدونع ! ةمئيج 6 مقادص

 نادم هبامع ولوأنيعات 3 هةتمافاس لفسأ كالا 000 ناعا ىأ

 هدىلابةع هدىباند هك هددح رد 0 هد ايسح وب 3 مروي وقوأ

 قماقتنا كمردب نكلا 0 ذاب اداب 08 ! ءراوباللا هندرأب ريد

 .مرومتسلا قالوا نكلا

 . كجممدبا ميدزاب, مك هزك هَعيا ماقتنا فخا - . لارق

 3 0 0-2 جيههداند اقشاب ؛ميدارا 32 م7 تا

 فق هليوأ ىرلن وأ ءهجتاملك همط اسف نيا لوصو 5هكاضقم

 .٠ دملج لك ال كيلي ىدريد زآ هك كج هديا هرادا



0 

 (. رلردبأ بيقعت ىوا راىلاقراماد 0 قارالوا حالسرب

 اماد ندياس بقعت 0 ؟ لارو وأ هد هرت - .تردهئال

 . مرهديأ احر زكللاق هديراشيد زس «مراتسود (هرلملاق

 . م هريك هدزب زكقارب ء راخ - .راىلزةرامئاد

 ىنفطل قانوط ىمزو_ب وش مرهديا احر  .تردهال

 .كبذحا غيرد

 «رارياكح » ىب . ىب . راملاقرامتاد

 زكيديا هظفاحت ىنىباق «مردديإ نشل هير

 ! حا هداعا نب ساطع لازق تايبح ندا

 ةركدتك (قارالبتاهتسدرا كترهئالوبالا رذ)_..هخلازق

 :كاكس ل

 ةدذللا راق هليل ند قار و[ دانت وكس كتل تالا هكذا

 هيببد ثويد همر ء رولوأ ناهرب همغيدلوا 3 3 ىديا

 ريمد نيغزيق « هنتفع كاب ةيبح كمهدلاو لتايضف ىدربريشاح

 .؛ قدرا نا هسد<« هبل » ء هلأ

 11 كليو نيم هيب باهر كتانضع ترن ل د لاك

 دك نينار راع كقازب دوييرأك ؟ رولا ءااود
 طاح هلبا . تيسدق هليوا لارق ريبا؛ زكباقروق جيه نيحيا

 ىبرل لو هدح رلرمساحتم 2٠ تنايخ نايديا ىثراق انوا 6 هكرد



5 
 ! راني ستي | هظفاحم ىبى اق( مرلبلهرحوسياهدهرث  لارق

 [ر ريك نملتنج سب ]

 . ؟راو هيد كاف

 التخاإ تاس ,زكيدياهظفاحىزكتايح . -نملت

 4 ا ظراص « كترهنال نك نانول ولو 00

 يارد مدنا كروو تدينس عيبدرسول هكعر 0

 ىروممو تش قمدنس ةعاداوربو كح ىرالخام كرار 1

 ارثد كتاض . رلرويد ز:ىدنقا ءانوا رثىرسرس.رلاقكيفخ

 ميدق كرام دش نانولوا تمرح ىيك نش 0

 و ةفاك مسا رم + تذاع. فرع نالواتك لا

 لارق ترها :ملهدبإ نانا انف > ! رارودربغاب .لضصت#

 "ري ران اكل قادس وادع ٠ رالارلدشاش« :قاحالو ا

 +0 لارق «:تردثالقاسإل الار

 ىركك يب : رار وب الواح هلفيك لصان هدر ارنب نمط اه ل هلا 5

 !. ىزلكيوك اقر اعناد نيم « ردلو روب ندك

 تردهئال“(ريارديشي اهلولو هديراشيد) ى راب ربق رلباق.لارق

|| 

 : داع . ىذ زرادبا تاحتاند زالة رج و ا|راطف[ نر[



 ا

 ردك: ىجينيكبإ :يلافو كنيردب : تكالاف ىجنربي ءريلك هدنلاحروب أطربي

 ىبيس ىلا دش كي كان دع ىلةحوب 8 4 0 زكلغوا

 "209 كو راو الاوز ء وص هردئددك تاذلا

 ىلهرطاختو ث.ع .كقاخ نالوا لاضتمو هاو>دب هديرلركف

 ريبدت رياغم كبهدزب لكما نفد ايفخ ىسوبدواوب ؛ىرللاقو لبق

 رد كنانة رك لاوزهدتكالفر 26 قواد و ويماتك

 ندناومحربب ؟نددوس ىب شد ريد 00 :ئمةعبا ناس دك

 وص كاءىماملوا مورح ندناقع زمغي داموا ىثريب اقشاب

 هقباسُةعلا عياقو هعقووب ؛ىسدكلد 1 كنيرداربهدالب

 باح -ترهئالنالواق رغت_ مه: زيكتاملا تهب هردلداعم هنن وكب كن

 نينا كمهلرهزىنغ الوق . روبامت.> ندنحبا لاعفناو نزح

 ىجاتابزيرو نريدش,ت يراز وه كانمسدئاع هنتافو تروص كنردب

 روك و تفك ندي نايرحت هضاب نويالوا كبك !ىراكات

 هيد.تكح ندقامشاط هغالوق ندقالوق هدىزمرلمسا مزيتاذلاب

 1 كك اعرب سانتا و مع دور رك د للك وع أ رد

 انايداضف ' ندضيدلوا مزال نيعا :كمزودلوا ”ىندق رطره

 ( ريلي دتشن ودل روك هدب راكي د ) :رددقام روا رلهبارص

 كر رددت !ىنراي ا هحبلا رق



1 

 نانا لح ةحدودأد قس رف لك

 .رلريلبب هديكهرالوب'ناع وب
 .هحوب رار دازس «كش ىنهطقف

 لواندزاملوأ رفظم همسلق

 جاودزا دعو اناب كدبا شغل

 ىديوليوامركف نيحيت- شن و

 ل هقولك ةعمارت 5

 ؟هدلاحوب راج ْريق ىربندنامز راداقد  لارق

 ؟زيىلالواروبص «قاحالوأ ىناىثره هكمرهدياديما ايلهفوُت

 هكدنوشود ىيراكودموكح هغارروط قوئوص ىنوا طقف

 .قاحايوط ىريخوب مردارب .مرويامال ا ىميدنك ندقامالغا

 :مزمديا شت هزسىفالوط ندرك لووك هدصوشلا

 ريخر لهجكم رلءاخ !نو.!وأ ريخرلهجبكء زكر يتكى هب رع. ىدياه

 رادجي5 ؛نوساوا ريخرلهجك .رافاخ ىليكوس ءنوسلوا
 (.راقيح) !نوسلواريخ

 ردد اخير نى ركب ديا :تسقس نيينفا هلك وأ ل

 «به ؛ىرهز كن حارب نيرد هتثيا ها ( راقيج ويساروه )

 فور ردل :دورر ا .رويبدبأ ناعبت نلف وأ كنردب

 لمكم نازك قارالواد رفم»ىكرارادنن تقو ىد ذلك “رار |



 دسؤ 0 ١/٠

 شوقياب هكرارويبد! نيسالشيغاب ىؤس هللا .ىنا  ايلدفو
 يزمغي دلواهن «زب ! هللا ناحبس (5) .ىدبأ ىزيق كيدكتاا

 رديادك ا ىَزسهللإءزرويماب ىزمكج لب الواد طقف «ز رويايب

 ءرديس هعوشود ىرر ديزديا ناشيرب ىناقع  لارق

 .مهيهمب|ثحب ندنوا قترا مردديا احر ءهزسس  ايلهفوث

 :كريو ناوحوش هسرلرارودهسدردهن ىسانعم كنوب «هزيس طقف

 ْ (رديإا 0

 0 ردبن وك ٠ ك(ندتنهلاو) 2

 :نوتو.رليدقلاةندنكرا كب قاخ

 0 زيف هزاتنهتثيا

 .نوحاقاملوا ركنينالاو 3

 1 ىدقلات نئردقاتاب نامزوا

 . كهاكب اوخءوا ىنسياق يدع

 «قارالوأ ْرِيِق ماخر يب يدرك كا

 .ىدقح قارالوا مناخ ريب نك الو

 انة فرت ور للا لا

 ه2 كج هرسل تحس اه( نكم وكيد وا)_ايلهفوث

 . كج هريو ىربتنب ى قرش نيزكف ادعو

 نياحيقح تقفشو تء# ! تاهبه

 6 هتاها وذ دب راداقدت

١ 



 اووف

 .مهدبا قيرفت هلبا ناشن ىكناه

 ىهليشوبرس ىلفدص :ىكحبج
 ؟ىم هليغاب زيد دوخايهل وتساب

 ؟هنىمانعمكن قرشوب !مناخ ىلككوس !هاوبا  هحلارق

 احر ءزكي هلكيد ىب؟ىكد زكسروب.روص اناب ايلهفوت

 (ردبأ مثرث)* مرهديإ

 ىلا قاريؤط ىلب ديوق هوا ىداوا

 كنواراي هز وأ مادام: تابع

 .هليارشاط قوئودريي ىرلق ايآ
 . هانمح ليشن هتسدربب ىئشاب

 ء . الةقولا نا .تودث  هحبيلارق

 (رديامتر) ! يدك دا تقد ىلأ مرهديااحر : الدف وُ

 .. .ىفك نالوا ضام اعاد نداراق
 | رريك لارق]

 !هرك ربي .زكنقاب بامتمشح ! رلهاويا  هحلارق

 (:كرهدياماود هرت) - .ايلهفوث

 ىديا شءهزب هل راكحيح نيمر

 هلي راشاب زوكك فاص تبحم
 :ةرازم ىدرم هدلاح ضدلوأ نكد

 .زيق ماخ موزوت زيكساصان 3 لارق



 ش طفلا ديار

 حضاو هديدبم راداق هنره ىرلتك رح رئاسو «ىرلتراشا شاب

 ىج هلبالوا كئش ريبانف هدنحبا كشيأ ءهددسقوب ىشريب جبه

 ءرولقأ ىلإ هسلوشوروك هرك ري هليسدنكءرويبروشود همز

 «رلمعزىلاكلمت هراركف نالوا ليام هيهعوشود قلانق ةكتوج

 .ريابي هيرس رالامحا

 مب (راقيج ويدساروه) . هيىرألا زكيريتك  هجيلارق

 ىساضتقم ى.هيقيق> تءيبط كتيصع. نيا محور هتسخ

 ا ةفالقم .ىريدت كتك الفري كووب :ىثري ىداعتلا ٠ قارالوا

 ءراترجت زست راهم راداقوا مرج حور :رويوروك 8

 قامايي راح هيازح قاعولوا يرجح .حور هكءردىلام هلبا رلدشيدلا

 .ريردبالا زد ودب دك دكا كانا هدنجلا ىدوقروق

 :هدوهرب ىداةحعلا رق هقامي د كرد هل هق وب !ةدمرت ىسحلا رق هقاعاد لزوكلا - ايلدفوك

 ؟ايأدف ون ءملاقا راودن ىث -. هحيلارق

 ىرازومواو ناشيرب ىرلحاص « ش.نيك ضابب ايارس .ء ايلهفوا

 ندراك حج ىمدنثاب6 رولور وكر لناءد راكججهدن راجاص ؛ جومتم ندنرهزوا
 دوجو» جيش « هل نيغلاد - راتوط هناد جاقريب هدودنر للا

 : روقوا ىب ىقرشش ود كردي ارظن بصن هرايش ناباملوا

 نانا ركيد وضاع قداص



5-00 

 حك

 هرئادربب هدوطأش 0 رو هزه

 ( رارريك .ويساروهوهجلارق )

 ء مروي همهتسيا قاشونوق .هلباايا هفوت ٠ هلككوا  هحيلارق

 كنهراج ىسورغود ؛روِب روض را لطتم لس ول

 .هدنروصري كجمديا ماطأ تقرو نزح نيردكاهناسن | «يلاح

 ظ ؟زوب هتسنا هلا هلا 3
 راب الو دانف هدملاع.روميديا ثحب قود ندنردب  ويساروه

 وا هنهاكبلق ىنلأ ءرويبديا نينأ ؛رويهليو- ىنكيدلي ىنغيدلوا
 3 .رويلوأ لعفتم «رودديا تدح هئيشربب زتصعا .روسر

 مانا موهفم ريب هديرلزوس .رويهل وس رلز وس ىلع اج ءرادىتعم

 .روريرودنوشود ىيعماس ىمهمه لكش كنميرلز وسر. ارب هلكت وب قوي

 ىدتك تاذلاب ىرل هلكو راروبس را 'ىرلاتعم كرازوس «نيءماس

 (يرادربغ يمسح ىاما .لزوير تا باطلا ةيرل



000 

 ءنديا هظحالمهدايز كبد_ئيرهزوا لعف ريب كج هلبديا ارجا
 هركقمربب قاقروقنرككتناطف تلئثرب و تئاند ثلث جوادنجتا

 ءمقح هنسأر جا ؛مروبةمأايب ءوب ىسورغود ؟ ىمهليسةسوسو

 شياوب > الاح هليبسهب «هدلاح ىتي دلو ادوج وم مطئاسو . توق «مدارا

 اناب رالاثم كويوب راداق تانئاك . م.دكعد <« ردى همايديا رجا

 رحربب ىنادمص  ىباقوب .ردهدكمريو تراسج
 هازانو نيران هلا ص

 ببهمو ميج وشنانولوأ قوس ةددقلا نيا دناعوق كل سنارب ريب

 ىعوباق زيوجريب ىداع ىسهكرلن وب ءردل 2:1 لاثمريب ىخدوذرا

 جهنم نيحبا دصقمكويوب زكلاي :قامواك بوب ةقيقح .نيحبا
 ا دلال نق وقود هسوما ا لكد تراعز دقاق

 هدب راشإب .ردقاملوب لادج ةبامرب . هلتمظع لاك هدهد وح

 ت00 2 ماج لاخر :كنعنك كس ىمزكي © ناشال و دلتا

 هدنتءسو رازمرب كجهل هديأ رتس ىبراهزانح ؛ رع

 هنيراقاتاب نيححبأ ىذارأ هحراب ري كوحوك نا ,املوأ هل

 1 0 ميدروكا يك هير رام 1 د

 ٠ نب نانولوا ثيوات ىسمدلاو « ناورودلوا ىردب رو
 قرش نه . هانشلا تاك رخوت قاكأ كار كر رع نع سع و لكع

 متاركف ًاراكينلا ندهقيقدوب فوا :مرويديا كرت هيدمويوا

 !نيساملواىعوضومربب جي هدوخاي ءنوساوا ف وطعم هناقأرصحننم

 [راقج]



 املا ٠ "وهو ك0

 : هلع ناب دّسا ميك همس هماقأ

. 7 : 
 طرف «لاحوب :كح هب هلك قاك هاضف قساوة كك ٍ- نامدوب

 3 كالا رجل تاكخت ندحاد رب نوزوأ كب 0-7

 ناياللط ن هديدب لخاو نارام كو نكت تافو هللاس

 يدك مار د كنا رسل أ نس ع هنا رع لا . دنفأ نا 0 هنأ ا 0 0 0

 . ميدنق|نيسريو ةماالاس هللا ك2 نادسام وق

 .”رمىدفا 03 ركام ماك ةلمش نطل ل 2 جنارشهزور

 ندكاوا زا 5 راس ؛ م ريشا هزس“ ريل ىدميش 2 تءداماه

 2 لاوحا هذاك هك 0 ) راةيح موك 0 كل

 ىببلا فورم هحباشأب كام ز« قف رعم هحماشاب : روربديأ

 «ءناويحربب ! ردد نانا نآل و ها ترا 5 ندقاموبواو ٠ ندكك

 مم ىلاح مهد ددامز ىيع «قوب هش جبه ٠ نكد جيه اًقشا

 هليأ 0 لوءثلةءوب نالوأ لي عماسم هن عب هطاحا ىلا سم

 تلاطع ؛ هزب ىف هينا 4 هد ا «قااخ ندب قاخ ىزب

 5 ىهلي|نايسأ سن اوتح :ردشف مر هدا كيفك هدنا

 بن'ةكس قولا! ريب هدد :هلق شو رع سسِإ شمال م هقود (»*)

 رد 18 بر ديمش]
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 ( رارريك لا نرءتشن هداك جئارقتهزور « تدلماه )

 ؟رلروماكنددرئرلروباطوب ءىدنقأ .تدهلماه

 . ردىرلرو:اطجورونرلنوب : مىدنفا -.ىبادناموق هزرفم

 قوسهنيزهزوأ هطش ىتاه «ويسوم ؛هرددبااحر .تهلماه

 ؟ راروينولوا

 01 ل يي كه نات

 ؟.دتعلا ىدادناموق كمك .تدلماه

 ا ردم كلارق اهاووو لاتخا - نادناموق
 دودحةفوب ىهذن ردزوأ امولوب تاذلاب ىدنفا  .تهيلءاه

 ؟ زكدرويوروي ىءةتيردزوا ىسريب ندنرلتي الو

 0 مهليوسزسهوالع : ىنسو رغود هر نا اسوك

 ٠ حتف ىف مارا هعرا كوحوك ريب ناياملوا را در جيه اقشاب

 هام رب تارابعّز دهقود شب تودن.هقود رشد نب.زروييدك هيدعا

 شعا ت>ورف هلؤرم#ت هفاك :مدتدا كلا راجيتسا لباقم

 غابم ربب هلضف اهادزدوب اسولوي هنمجدورول هن در نلقا

 : قىدزاشالا

 الصأ ىب ىضارا وا رايلامولوب «هدلاح وب طقف  .تدلماه

 3 ردكم دراكج هبدجأ ةعفادم

 ركاسع :ىناروا راىلاياولوي هز كسرديا وفع  .نادناموق



 ع عضم ١ ادا مدد

 هن ءميالوامهسرولوا روظم هءا فوم راداقدب )6 هحكيد همثس

 (راقبح) محاجايامالوا ترف ن١

 حك

6 
3 

 اووا ريب هد رهزوأ ىدودح هقراعاد

 [رريك ربارب هليسودرأ ربرفس ساربن هتروف|

 هلاردانوأتاد6ىلاذناموق هزرفم ءركيانك كسل

 داتا 0 هدعابمو كساد هن دتك رك هليوسءالسلل

 كم ريح لدم ملوا هقرامناد ا اسعءساربن هنروق

 روياس ىناقالم لح . رودي باط ىد هدوعوم تيحالاد

 ه-رولوا كج هيهلبوسربب هزب كن رايهأش شح تاّذ رك 557

 هنسيدنكى وب .زرهديافئاظو ىافيا تاذلاب بوقيج هنيروضح

 .زمىدنفا مرهليوس «هنتسوأ شاب  ىبادناموق هزرغم

 هتروف)!هيورويهلشيوروبريغا (هراركمع)  .ساربن هنروف

 (رلراةبج ىرك اسعو ساربن



 د

 ليكو ٠ العا كيب ! هيءرتلكتا ؛ ملءدك طقف:. روسيروك

 1 ! قرالرامصنا ههللاءمهدلاو

 تالا «كردب قوش قيس تو لارق

 : رلردىراقو هجوق هدلاوو ردب : مددلاو .  تدلماه

 ؛ ممدلاو هيلع 1 + نارا لكشت د رج و- رن نيداقو كلكرا

 ( راقيح ) هيدرتلكتا . ىدباه . قدالرامصي هبللا

 ىد هما هب ئك لوا ناريب زكيديا بيقعت ندنيقاي . لأرق

 ءمرهتسيأ ىنسدعبا تقراتم هك وب ندارونب :٠ كذبا حاحا نيجي |

 ماك كاراش نالوا تاعت هثياوب كنوح كةيحهلوب نامه

 5 تعرابسم ٠ مرهدبااحر . ارا تع روم و شمايزابب

 ند ١ ركنا ىإ © ناراتبست نروت ندزاكو جنارقهزور )

  ىتتنبق كبجوت ندحوب كهسرويب ريو تيمهأ زاريب همهجوت
 د1 11 كتالخح تف اقوا اذكر وح ءرياكم زال كسل

 هلكرايتخا ىرب ندزامزوا و ردزداششوخو هزان زونههراب

 000 ناس دقامل وا بيدوحو فدع وادك هرج ريف اع رد

 هرزوأىتيدلوا حارضم 1 2 00 بلط

 حاخلاو بلط نالوا نمضتم ىنءادعا نامز ةتافاالب كتدهلماه

 نا 7 كدسرعا كلرمةمدشيم:: هاذ قال ئه

 0 6 تةلماع اريز 6 بانر قو 3016 8 نسرولو|



 ل

 كنوا زكنروب نكراقج ىتودرم كندهقوص لاس 1

 .ردقاحالا ئموقوق

 هدري يديد ( هنرهتثن هداك و جنارشهزور ) ٠ لارق

 اا

 وا 4 ءنرهتشنةرلكاو جنارقنهزور )ل

 . راكب ىزس وا « راداق هيحيولوب
 ( راراقيج نرهتشن هدلدكو جئارق ندزور )

 داو ا :هردك نجوم «تبانح> لعف .تهلماه  ه لارق

 تينءا نالوا ىبيلع فوطع. كزم هيميمص تقفش .هددجرد .

 دعا تفوانف' ء نامز ةهنافاالاب ؛ نداروب نيحا كديصخش

 0 ارك تاكو هيلع ا : روميريدتبا اضنا

 كرد ةيمرتلكلاو رويهلك ىب كراشاداقوا هدا

 مدلل :ئشارط نيجي |

 ! هيدرتلكنا ٠:تالماق

 لاش تاو ٠ لارق

 .العا كب. تداداه

 تحايسوب زكيدياهسلوا شماب ىزهرلرودت مزب ح «,لارت

 ١ يدرون وروك لزوك هزس

 ىرلروصتواأ هكم روس روك بو" ركح ري نب ٠ تهلماه
 ٠ ]هاملهوت-١ ١[



 د 4 -

 كفميتلنك :لكدةدئماغط ماشقا زب يدم كي ت :تدلماه

 وروس وي هففارطا : هدينماخط افقا نو ىقيدنولوأ لكأ

 كلن هرم زكتروف كزش «ئدقتبا عامجا ىراتروق هقبتللؤب

 اهفاك ركيذ نيا كقلزيمحس قزفسنك :ودىروط اربغا ةناك

 ؟ؤرورس ةلزتهش نيجيأ هك قزعدنكى دمك ءز رو هلؤيدس ىقاقولخ

 ركنا ده كيعض هلزكلا رقناثش كرس نحنارلتروقوب هتشنا

 ىيا نحص ءردلكد ىشري اقشاب ندنتن همشيكد كنغاباط ماعط

 :ون ةثشيأ ىماجما كئيشره ؛رييهرفس طقف
 0 !ءاويا !ةاويا ح .لارق

 قيلان هلبأ تروق نعش ىلارق رب ناسنأ ريب .  تدلماه

 :وكيارب هيبىغتلاب ناتي ىنروقو ريليب هيالو ١
 ؟ نيسرؤنةتسيا كعذةن ح .لازق

 هلتخابسو رؤدرتن ىلفانكلارقري مدضقم :جيه .تداماه

 اقشان نوكمرتصوك نكح هلت هقوذ ةنن ةضكشا كنسخينا: 3 ري

 ل

 ؟ ةقهرب شو ولون  .لارق

 زككيذ قدتوك هيما اه زكمأ ر !ةدايم؛ هدابم ك..تدلماخ

 هدو نيب اقشاب ىنؤازس تاذلاب :هسزامالوب ىوا هدأروا مدآ

 راداق يآ ره وا «مروب هلتوس ًادج طقف ةركي تك ىةمارأ



 كل

 كمهتم «قاخ هدرالاحهليوب ؟روسدروك هنكيدروك كنيزوك

 هلتوكس لاك كشيأ. ريلا هراتعاةرطن شارل ك0

 هرواشم ريب كشنابك ان تعزعوب نيج سهما

 زيسدما .ردىلا ىس هماي رهتسوك 0 ىسدجش كزاردورود

 دوخاي رولوبانشهلراجالعزسسديما كلاذك «رلقا هتسخ نالوا

 .زاملوب افش جيه

 [رديك جنارقنهزور] ا (ِ

 ١ ؟ىدلواذن ءراودن ىف -+ .لارق

 هنسيدنك ىنكيدتبا عضو هنو رت ىلهزانج - .ئارق 00

 0 تمشح :ءزروي همه هلي وس

 يدك فكرنا كب --- .لارق

 رظتنمءزكرما هدنتلا تراضن : هديراشيد - .ميارق نزور

 .قوارزك ناهس ةفووضخا - ||

 ىرهجبا ىسن هرب« نرهتشن هداك !وهاي - .يارق ندزور

 .زكي ريتك ظ

 [رلر ريك نروهتشن ءدليكو تهلماه]

 ؟هددرت سوينولوب تدلماه« ملقا ىث - .لارق

 تاك ماشقا كلك ات

 9 وبهدهرت 0 ماشقا -- .لاوق



 كامرا دع

 . ردريغاص راقالوق لادبا ئراق

 هليوس-ىئغيدلو' هدورن كدسج ءزمىدنفا .مارقنهزور

 .مزال نكهمتك هنناي كلارق ربار: هلمزبو زكذم
 ديا ١ كلارق طقف :ردرارب هليا لارق بس - .تدلفاه

 دا شر لاق هردلكد نار دا

 ره ست هب نردتشو هدا

 يكلم . زد در 5 . ىثري جيه -٠ .تدهلماه

 (راراقبح ) (#) !را نك هو نااكاس

 هرئاد ريب ركيد هدأ رس

 [رارريك ىقاخ تيعمو لارق]

 نيا ىرااملوب ف هزانح ؛مدن ريغاح ىتدهلماه تح لاك

 . ردىلهرطاخم راداقهن قاقارب تسررس ىمداوب .مدريو صا

 ىنماوع.زيىلهمدعا قيبطت انوا ىنتدش هفاك كنوناق ربارب هلكنوب

 نك رولا هك كناقع «ماوع : ردىواق بودحم كك اردا

 .ح .ع. ردهدنمأقم ىلثم برض [كميدت وطهيىزاط جاق هناشواط] مزب(*)



 د

 : مه روت وك هياسلك

 .”ركاعوأ قود ع « تالا

 ؟ ملاباموأ ىلع *  حتارقنءزور

 ىعرتس دعك توجب انالقاض ىزكيرس كزس + تاليف

 قاعولواقاطخعاندنق رط ركن ود ري هده ؟ ىمغي دامابالقاص
 ىف و تاوخ وار ودان هزس كنءفداز لارقام ىشنسا

 رك 1

 زكش وؤييديا ىتلت ىهرأ كوس نم ٠ تار 5هلدزور

 ؟ نم ىدقا

 يراتافاك» ءقباحكلارق ءويسوم .توهئ - . ت هلماه

 ءاءلارق هدرما ةناغانقاو ةركنوس رس قلما هللا 00

 ١ قرارا «لارق:.ردزاطاس ندارار ارا 00

 ىف ىضدالفاص هدس هش ريكس رووا ئرازرتوج كرا

 0 هتبرغأ كل.اءرالقاص ًاطايتحا

 اق 00 ىزس نامز ىتيدلوا ىحايتحا هئش زككب كاب

 بوق ىزكيدنك بقاعتم ىنامايقيصوب روس

 .زكس رواوب وروق
 زمىدنفا مرويام الكآ يزككيديد هن ح .يارق نزور

 هقطن ريب ىلزوهر . مثونمم ندزوب تباصا - . تدإماه
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 .اقشاب ندقاعراح هي ئميسن ىاوه نالوا ريذبان مج كرديه
 هلراركف رظم ناشي رب كيمحور : ملاقبح ! فدا 1

 : راراةيح ) . يلام

 هنودك

5 

 5 ري ركيد هديا رس

 (رريك تهلماه)
 1 نيمأ «وادهتشيا - ٠ تدلماه

 !تدلداه (ندئراش دز +: نردهتشنهدلبك و مارق هزور

 ! تدلماه سندهرب

 ؟ تدلماه ؟ قلوروكو رده ءشاواب نانا 2 5 تاما

 نر كا هتشيأ فوأ 9 روس ريغاح ميك هيد

 (رارريك نرهتشنهدلك و حءارقن هزور)

 ؟ :مىدنفا ركدايهت قة زاج مارش هزور

 3 مدري دش رآق هرابغ نيدو ىسانرقأ ٠» تدلماه

 2 ملاريدلاق هدك هلي وس ىغبيدلوا هءدورب د0 مارش هزور



 إ نواس

 .رويالغا ىنالود ندىثىنيدباي ؛ رونو روك فاص « قارالوا

 كرس قفل !طادحا راشد (ةؤوار دك.( ٠ لال

 هلعف سوده ؛ زردديأ ىو بوردنيب هب قر 0

 كرقتاطفو تم هح نيحا كمرتس وكر وذع..كتياحاضي | . هحنملك

 هدإك . وهاب ح . ردمزال ضدنا لاعتسا ىنطئاسو ةفاك

 ظ ! نرهتشت

 را نرانشن دلك و ممارقن هزور )

 2 تف ءدزككلا ره ىدباه « مراتبسوو تن لارق

 روم .تدلءاه : زكلوب ىشثنكريب كجدديا ميدراي هزكيدنك

 كنسمدلاو فهزانج .« شءروذلوأ ى( سو.نولوب ) هلتنج

 ا و ه 0 شدوروس هييراشيط ندنسدطوأ

 احر ٠ زكيديالقن هباسواك ىثعن « زكيديا مالك ةراداهلتعالم

 ار عساك يعور انتم 3 كا مرهدبرأ

 ( راراقيح نرهتشنهدلكو ارق هزور)

 اضقزا و ىثش 050 را قاعاب دورر 5 ركل

 لقاع كأ هرزوا كم ريدإس هنيرابدنخ قكالف نلك هعوؤو

 هيا-س زمهمتا تكرح هليوب هكلب : ملءديا باج ىزعرلتسود

 ىنايمرم ىلرهزو نالوا رمثتنم هنابج راطقا ىلاقو ليق هدنس

 راددتخر ىزممسا ناتهبنديا تباصأ هفده راداق ىسدهلك بوط



 ا أهوال

 كنهدرب: نيغايح روم ربهليواتهلماه هسرولوأروهت رب لصأت

 طحنا يدشاشلا ىذ ذاوليمبف ككشا رب نديسدك نا

 هدز يح قاراريغإب هيبد ! هراف ! هراف ء هدنريثأت تحن كنتبوت

 كد كر 5ع سلاف هدا ىشحوت كتءامذ نآلوأ

 ؟ منوم 2 ىراشحا الاوز نالوا 0 هقرا

 هولوي هداروأ هدز. ! هعقو شهدمهب ! حوا ح . لارق

 ل رد كيوان ىدكجفلك ةارمماب مز تكالف قع كذا

 هدنيا مز هديا كرس تاذل» .. ردولوقروق نيحنا موج

 (0 ل010 لمع لياقوا ءاوبا ودل كل هدنإجل نك رش

 ريب دن مزب « راكج هديا ماما ىزب ىنالود ندنوب ؟زكح هديا
 ملا ؟فارالا هناا قت ىتاروم كنون جاكون زميعطق

 ىتانسابةكىديإ هدأيز ؛>+ردوا ز.::1ث انوأطةف ٠ ىديلاشارب

 التم ا ركب : قدام ايالك ا ىشش نالوا كدانم

 ات كضرم نيجيا كمدتا علطم ىهسيك ندنغلهتسخو

 تا تك هييح يا والرأ يضار هنسديحك ناداق هك ل

 ؟ قديما هر تداماه . كدا

 هري ريب نيوأ ىدسجح ييدتبا ادجن دنا حس ٠ هحلارق

 : مهلوس و هليتبج ىتلعت هلعف وب « يدك هباعوق

 لفاع هام راط نول 0 ءدنغاحوأ هما نداعم ربو ىئد



 هرئادربب ركيد هذدبارس

 ( راريك نرهتن هدليكو جنارقنهزور ٠ هجيلارق 6 لارق )

 كعددت كل لن زكميل- أ حاضيإا هزب ىلوب راو ىبس

 8 هددر , زكلغوا ؛رديلا زمهمايب ىنغيدلوأ

 رس مان رادخ دبل 80 ميارقن هزور ) حج .هحيبلارق

 ) راراقيد# ) كد ما ل ركللا هدف ارو ىزب كج هقيقد

 | 01 هن ماشقا وب مدننا راكفطل 3

 9 ليخاب تداماه 5؟ دور ل اهل يه لارق

 نامز ىكدتيا هزرايه هلراراكزور ءزكد ب هجيلا رق



 ب 199

 قاحاجأ يلوي مب . رارويوروتوك سما مرايشاداقرا سرد
 يديك ' ةرابيسلاب ملاقارب .رلكجدديا قوس ورغود هنابإق ىو

 ىتكي داي ديأ اوهرب تاذلاب كس دنيم هلي عي هاعكلا ينيدباي

 مدر ١ كلب و وق ىنيدزاق كرلنوا , ردملدجناكا كيردا

 ىنرليدنك هليراقازود ىدنك بوزاقويوق د قاجالوق ريب

 كن هليج با !حوا.كج يهم تحار هجقيدامتالريف راداق هر

 : هلك هييشراق ىثراق « هليرادبا تكرح هدنرهزوا طخ ريب

 هنبيهزانج 2س وينولوب ) رد يساناط كاك زلهجينلك كم روكييبرل
 اريدلاق همتريبص يكوب « مدآ ولوأ وش هتشيا ( هلا هجوت
 ؛ هدلاو ٠ 5 10 هيدطوا راوج : ىنسدشال ؛ قاح

 ( قاراقابهنيس هزادج كسوينواوب) - ! نولوا ريخرل هجيك
 .ىتحيصنوي نالوا لادبا ري هزدوك كب هدنتاي> « ردم+

 ؟ ويسوم ركلك دج كي . موتك كي . كاس كب ىدعبش
 ل )نوبلوا رخر تك هلا ١ مهريَمب ىباسح هلكزمس

 كرهيورو- ىن-هزانج كسورولوب ؛ تولءاه و ندرلةبج
 ( . نراراتيح



 د

 كو قالك هاو تيرا ىلا "أ ريبهن رهروأ كرد 1

 0 5 «نيلا ندزك زغأ ىيرئارس فاك كيضرلا

 هزس ىمكيدتيا ضرامت هرزوا قااوا هليح زكلاب ىمغداملوا

 راداقوب كنوح . ندد زا لع علطم قو انوب6 نيستلي وش

 ريس اري انعم ناذاقوي هحالارك رياواك ريح ري لقط ا ل

 هيهمامك ندزستعيبط ريب ءندرئافح رسب « ندتاريوخ ريب

 هغاتشادرسو همياس ل قع رئاخ! راب ميك ىنونرولوايشار 0

 «زكوروجوا ىكرلتت وع 0 هذبوء رول كْهاط معو

 سفقو 17 4 هس ةبر2 ىجوباق هنزاوم ىك نوم دورعم

 :ركريش ىوكشأ كراشوت

 لصحتم ندتامح سف هذ كل ساو هحلا رق

 كل او ارا روس كلك 3 هلي د1 هك كلوا 0 هسا

 .ردؤقوب تامح راداق هرذ هد نيا

 ف و دسدلا اضتقا حفوتكا هءرتكش | تك 0

 ؟ ىلكد 00

 ىنغي دل وأ سما م.دم رم رياك ز كة زع!تابيه .هحيلا رق

 . مدشع و وأ

 2 سس ىلشد: 0 ىلربم هت ثيا ح٠. تدلماه

 ا كحج.هدبا م ان يدك كازو ولوا مياست هسالأسي



 دلال ل

 . رياس الوا م اح هناطيشتو رار ةر ةشبك د نووشو ا داع

 ع نشف رط قحباتح نوسلوا ريخ رادجك اهاد هعفد ىِب

 كك سل هلتدش ىسوزتا قاموا نارنغ ربظم.كضدبا

 نيحيا كميا عرضتو زان هقح بادج نيجيا زكتر فغم نامز
 همغي دباب ( ريرهةسوك ىسورئواوب ) هجنياك هنرمذ> وب .مرياك
 هطساو مْيهدىنواهليس هط ساو كنوا ىتب يطا دار» نك الء مدان

 ى.دجماق مه كن يلا دارم هكات ىدهتسيا قامريدن الا زج هلم

 هلحم ريب بسانم ىدميش 0 مالوا يسارجا ةطساو هدم

 ا نارا نكفوو دوا ىتسيددك و كج هدي عضو

 مروبحهيااواملاظ! نوساوا ريخ رلدحتك اهاد ري .ح هن هلكوب

 هنص طقف .ردعجاف هن ىحنرم .نيحبا قاملوأ قينشاى ذل

 كج هلك ربب كي هلكيد هديرك اهادوسيا:ةهد كأ.قئاهدلا كرت

 .مادام مرتحم ءاهاد

 ؟ مياياب هن (ناشيربو شوهدم) - . هجيلا رق
 لذا نذكره.( هللا ازرتتسا "ربا حا )7 تدزمافا

 كتارا ىيكع كات هنا كن ميديا ها

 00 وسر وك ةيضاناب  ىزبم نا ةتسار تورش وأ كلي عش

 «نيسريغاج هيبد كلم هزس . نيساشقوا هنانوتفم ىزكيرلقاناب

 كنيراقامراب سوح: دوخاو ند4سوب لئامود ىلا ريب
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 قىركهابك .رلرهز ىرسدي روض رمي كرم رخ راكي اس

 ربتك ”تمادن هشيك رك سا رازفتتا ند ة2 كردد ا

 قال اغو> هدايز اهاد . زكبديا قون ندرانالوا كج هلك رك

 ىمئايضف. زكيامجاص ةريرا 4 1 رلتوا انفو رمضم نيحنا

 هليب ىكدشتب 0 كقالخا داسف وح رك

 هيدعبأ باط وقع ند قالخا ءوس . تايضف تاذلا, هدرلنامز

 ىس هههعبا تع اممتهنس4عا تانس> ىارحا: تامضأن توهئة؛ردروح

 : رك راه د هللا عرضت و عوكر هدنكو |كقالخ ا داسف نيحيا

 .كدالاحرابو ىلا مات تاما حان 1 لا

 نكح ىنساحراب نالوا انف هدايز 31 ءحوأ - ..ت هلماه

 ريخ رادجك ::نكاشاب#قارالوإ فاح هاديفان 0

 ىويركماضف . رك ةمثك هلغاتا كمدحمج 0

 لوقعم رهوأ ءفرع 7 .ةكراةتسول تليف رب هسا 0

 :فلطيش راك اوغأ هدايز كب كرمتاداتغا «واء ردا نا

 0 هند رايوبا اهاعا ها لعق كلو كو ىنا ند هلاهت-او كداب

 وك ى بك ىلبج هدناسن | ىرللمفواو كمزيوءدوك اواي

 كلباء زكي دياكاسما هجك وب . ردكلم ريب هدنصوصخ كمرتس

 .رديإ ميدراب هزك ها 0 هتلؤيس.ةليتسم كلاس" كافل

 ىنساغم كعبط داشعا اريز ؛رولوا ىالوق هدايز اهاد كاسما



 لام

 ا ا ربب جايه هداروب - . تدلماه

 نالوا هداد وب رباري هلكتوب ٠ ىث ا هحبلارق

 : هر داع كب ىرايش

 ؟ ىىزكيد همتيشلا هدىش رب جيه - . ت دلماه

 . ىزعراسس ىدنكز كلاب - . هحيلارق
 دعابتةلراعدا هن زكقاي هياروا 1 زكهسقاب - . ت هلفاه

 زكا. .ردمردل د دكار ىنيدلوأ تامحرب ءوأ . وويدنا

 000 كاز د رج نحيل ءدنأ رش ىدبيش هنا
 ير ركل سرد داع ىو ل: جيلاوق

 .ردزدراثا ىتيدلوالاعف وعي رسهدكم ريتك هل راع كناج :تلاخ

 مظننم راداق ا كك مضيت ميااح - : ت هلما

 كليلد 8 هليوس . روييديأ مثرب قيفاع ءويسوم ىنيعو رويثا

 ك«دتيافيرعت هلو اهزس ىبالثسم زككج هناحتما ىنب .ردلكد

 ار[ لد كوب لاح - رالي هديا اناركن اهادرب انقررح كا

 0101و . الجاسم ءرفم ديارازكت قنلعم يدب الكا كلبا

 مْ بوبالوا زكاطخ كزس . زك هليوس ىب نوسلوا هنقشع
 كزكحور قكمالا 0 امد 5 دندخ ىندلوا مليلد

 رتسو ندقامتالاق ًاجراخ ىلابيج.كنسلبوب .ركيهجيرس هنيوهزوا
 ىا ردنا اهم كانا ةكس لولاك ةراماراب هي 3 نياقشاب: قدكاعا



 ش 2

 تنموي .٠ جيدم هلتدش مدايزكلا كلا, نك ك0 ا

 .توهلماه « هلكنوا شونوق . ردرادوجو

 ؟ءادام يكسلس ان ترا

 .هكنس «مدالوا نيساصان يدنك نس! تاهيه  هجيلارق

 هليأ اوه زيممسج ؛نيسروم دبا بصن هتيرهزوا قاشوب 0

 ندكر لز وك« ىبكش مل واهدز تشهد كحجور؟ نيدروسدبا ةلاكف

 هليسوروب ةنشاب حالس كرلحاص قيتانو رود ريةشيف ىراشيد

 ئذوهدنر ودير يك اىرلركسع نالبتارخيس ندا

 ؛مدالوأ ليكوس!حوا .رودرود ىذ ميد ىلا تابح

 ؟ركسؤوشاربه .الوصةلنأدرابريص.: ىيرلولاو ترارح 00

 نوقل و لصان :ىرازؤك 1ركفا انوا انوا كالا

 ىكيدشلربب هلأ دصقم ري هليوب « مس ريب .روبالراب هلأ روت ريب

 هلس ىرلاباق ءىرلشاط .ىدنهساوا شمعا ظعو هرلزاق هدلاح

 هليوا هعرهزوا ري ( هتفيط كنيردي ) ءىدري ريتك هتقر

 ترسس كمتاممصت زك امس زيكنا تقر ء زكي هيا رظن زكر
 ءلمف كجهديا ارجا ه ةكاوض . ليام :اتاشوهوبا سانا

 راما ررداقمر حاف هكرياس الوا.رديا بئاغ ىنسقيقح كنر

 ا

 ؟زكس روييديا باطخ همك ىرلزوسوب ح . هحلا رق



 ردوا 110 ا

 هك الوق كرازوم 5 اناب ةمدلل وس قئرأ ؟ حوا. هحبلارق

 تا ناحا كارلا دي صوق ةرويرك قدك زآ رجح

 كن رب هدن وا ككجوز كاملا !قاملا ريب ءلئاقرب -. تدإءاه

 ورئايتريب «ىلارق نويواريب !نيكسمريب نيكد .ىسرريب هديمركي
 «لارقرس ناب هدبإ كلصخشم هراذعلا عياخ ريب 0

 ةتموكح ري ناقوس هتسج بولا ندنرهزوا كفار. يحات رادتمبق

 [ىزيسرخ رادتقاو

 اريشبش . هحبلارق

 0 كاوك 1 يللا عدرا نس ها كما

 رريك تاايخ

 كار هل كك را ةاناخ كفن فنانعع ىلا تت تاولح اع

 ؟ رويهتسيا هن كئفطل فيط كنس ..! هناصلا كئالم ىا

 ! شمريلد ! تابيه ١ ب هجبلا رق

 نقيس ةتساموك وض كن ضع ٠ كرد رحت نلف لا تدافع

 لا كلل ندي لاعأ) ب انشعم ىارح |: ككتبرم: ساو زالوا

 !. هلي وس © حوأ ؟ نسم رويدماك نيحبإ كيا ريد ىيبدالوأ

 ذاع ةدتعاب يقر 4 دصفم ناةتزايزوت ة زكا ونوا حا فقط

 .! قاب طقف ٠ ردنيا قامالغاز ىقرارق نالوا شةلروك

 ؛روسدي |هلداحت ىو ور هلاك ىدتا الئكتسا تهم ىمدلاو



 د

 ىرس هدو وأ ىئازوك وب هدلاعواه رد شهالوروا هنيزحنز

 كدروك .رلزوك درجتم ندخابسحخ . ىفتادلا سيلبا كناه
 ندقن واعف كرالا و كولو وك ؛ كيان وم مور ندنس كلم

 ىلعال ندساوح ةدوخاي هماسش ٌهوق زكلا, راقالوق مورحم

 ناهز ريب جيههلعب يعوق ءزج ريب كن ىتيقخ سدغ ريب نيبعتلا
 ؟كغاب زيه ريق كفسهددز ! ايخىأ :ىدزههثودهتلالض هج ردوب

 ندكي دامه ديا ناههطودن رك كن داقدأ رب ردا مهج ىصاعىا

 الوا قدفموم لام هدهزأ حبو ةباترب باريش . تايضف ءاكر

 هجزدوبهلبب زوي هك مادام ؛ ر دامب هللا يوي ر ام 2

 روسدبا كلكاو هزب هبوزرزا هك امو لقمع و روذداي هلتعرس

 ىسيدتيا لالضا "و اوغا ىزب كترارخو تدش ظرف هدلاخوا

 . ملاامريقباح هنيزوب كتايح نامز

 : ضوص ة رثي قترا * تالماه : حواأ.. هسا

 هدارواونيسر ومر يديا فطع هنيرةزوا كح وزتاذلاب ىعرظن
 جديع ىيراككر هك م روبير وكر لكحل نء زم راذاقؤا «هايس راداق وا

 . ردرلكج هب هيا بئاغ ناهز ره
 ىررارت نقفتم كثؤام شارف ريب طقف تودث ١.  تد]ماقن

 رسب راد «كمشيب ةهدنحلا قالخا داسف «قاماشاي هدنجيا

 كمن ا. كما تنو شيع يارجا هدنر ةزوا كله ربوك

 ٠١[ تولماه ]
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 0 لا رف نامرزف و ىلالخ ١ ف يزروك ك2« سزام)

 0 نإ روح دا 15 روت ردم هاا عاج . مادناو عضو

 «ىدبيإ ىئادناو عضو 0 ىنيدلوأ لزان هنيردزوأ هقهاش

 كما نيمأت يملاع هدغتح ىغيدلوا ككرأ ربب :هليسانعم لج كأ

 كدناب لاكثانانولوا سايق ىييدتيا عضو ىررهم كطأ ىه نجي

 يدميش « ىدزكجوز كرد. وو ..ىدنا ىددحو زرع تاه

 نالوا زدخوز 1 لس ةكش م ءزكفاب هنك 5

 ىك قاشاب ربي ىلع ىيرردارب ناناوب.هرزوا هلماك تيفاع 06

 نينا كعلدبد ءددحعأ كغاتاطاب وب ؟ ىراو ركّروك .قدتلفوك

 00 لدغ ءرك هين راو ندقاماشا هدر دزوأ كناط لرركول

 0 زمهعد تمحي انوب؟ ىهرأو 0 1 ناكماو

 نئلاَزأ ىرورب ناماغ ترار> كناق 0 كل راك ونوح

 هدمه « ردشمالشاب هبااوأ داقنم هنحات كن ماو عالم

 ا هنايسح رصةتش! ر مل 42 حك !:واندبوب م يداه

 زكسزامانولوب هداتابح نك رح ز.ةوررب 23أ نوح

 داس جلف رد 0ك 4 2 5 جيه هدانوب '

 هلينيد زمشود هباطخ هدرل هجردوب هليب نونج اريز « ىدتيا
 هدريدّهو قرف ريب راداقوب ىسهي.زيك ةوقكميلس لقعو ريلس

 ناي نه 0 ريب نامز ربر جه هدا رد كح هب4مهلس انولوب



 دا

 زاوج هي همنا ريقحم ىتب ًانلع رداق وب هكتاسل  .هحيلارق

 ؟ مدهلشيا لعف هننب نيحنا كهمريو

 نار ودلوص ىوك ل كلحر هزا كتمدسع تا

 كتبح ريب «لعف رب ناريدشي راقدلةلراك اررىتايضف , لعف ريب
 « لعف ريب ناجا ناببج ريب هنيري بولوا ىنلكن دنربلد "ههبج

 رد ناللق لفغم راداق ىديعاوت زاب راق ري ضرطال
 هليب حور نديدوجو كدبع . لعف ريب هليوب ! حوا . لعف
 هبابدهو تدك تا ىزيد ق> ريبو « رديا عزت

 تح تود «٠ ريرازيق ندلعف وب امس ٌةرهح: ! ردبا ليد

 مايق ةدتكوا ىمارجا كف كلف قتءو بلص هلتك كلا

 هسا م قاحالا نيك ١ م ىامس ريب كل شع برغت تمايق

 ْ . رزولوا هتسخ هد

 رانا نر نداةما طق ! تاطيح ياهلا

 ؟ رده.هعجاف ناحاص رادعر ؛ نيءفروموكا ند لإ

 ةدراتسرو نالوا اع كا كردار 12

 ىنمسر كنيردب ) زكقاب (1؟) زكفا وب هدري «الوش رب

 وى تفاطل زاداق هن هنيردزوا -كنهينح وش ( كردرهتسولا

 قف واوسو كل «نويرهبيه» ناجاصوي «ىدياشمابحاص تدناروت

 ءرازوكوب ىديا ىثشإب ك «رهتيبوز » تاذلاب شاب وب . ىديا



 د 2

 ركج ىنجياق )؟ ىم هراف ريب هداروأ را مك ب . ت هلماه

 هقود ريب ٠ىدلوأ .قدلوأ ( روج هيىبيا هليس هبرض ىف هدرب
 . ىدلوأ هكمرددباثحب هننوتلا

 . موورلوأ ء مدلوروا حوا - ..شسومواوب
 [ ردا حور ميلست 2

 ؟ كدباي هن ىلراي ناما - . هحلأرق

 هلا وب هب طاوس ال

 أ روروك( ىرسوبنولوب, و ريريدلاق ىإهدرب 1

 ؟ لق هنراوخرد .هاروهم ه ءا. هلا ١

 مهدلاوزيزعناه ناه ! لعف ريب هناروكاوخ .  تدلماه

 .لعف ريب عياش رداق قامو مرح تودنا لثكب ىلإ رق ريب

 ؟ ةراداق كيردلوأ ىلا رق ري 2ك. هلا

 (هسوينولوي). مد هليوس هليوا . مادام : توه .تدلماه

 ىنسنب !قدالرامصناهبللا ٠ كانا زس هظحالا» خات كك ءهراحعد

 هدلاجفتماكي ردو امرذامقءودجا 2 طم 0 و ندتس

 ندقامروب ىزكيرللا ( هيهحبلارق 5 00 :ء+دلوأ هرطاخم

 ةكتوج ء<اروب هك كلا ورك روطواقد ا و

 لكما ندمدام 1١ قالوا سمحتم ندتارطضا زكيلف ؟ |

 اليقناكيبو ظوفح يثراق هتايسحولرودره ىنواهنوعام تداع و
 قييضت «قاحالوروب لاح ىاب هسا سشمامتالحوت هدنرود قاح

 . رد قاحاولوا



 تاموياخ

 باوج هن امسأربب هلا ودح أنأب .ىدياه :ىدباه تب كاي هدعلأ رق

 :لاسو ونا

 ىهلئاس ربو هناراكتنامخ إ ىدياع . ىدباه 2 تدلماه

 : ناس رويب دنأ قاطتتسا

 ؟ تولماه كّئد هنوب « ىك « ىث .  هحيلارق

 : راود ىدميش 0 1 تد[ذاَه

 ؟ عزك دنونواىمغي داوا ميك مني -. هحيلارق "

 6 رباخ ًارعطق نحيا 0 « ىسع كيشم » رراخ ىت .٠ تدهلاماه

 ْ ار ىدفح ور كن ردار ةكدكحوو 6 006 هدييلارق

 0 هدلاو زكيدباهياملوأ

 اندلكا ىدريف الهزسم ردهليوأ هكمادام ىدباه - . هجيبلا رق

 ْ :مياريغاح ىنسربب كج هلِب

 1 ظواود ر كه روطوا.ىدياه ىديباه : تدلماه

 هلع هر 5و تاذلاب هدن# |هزس زكسق ةاحاياعأ دليميق

 و هباخأ 0 ىناروبلوأ ندهمرتس ول ةقبآ ريب 1

 كا لتق زسةهش ب ٠ نيسروب هتسإا قاعاي هن - . هحفلارق

 ا وهاب ! تاكا ٍإ دانه ٍ ذاك 3 نيس زمهتسا

 ا دادفا كاما ] ادا !( هادراس هقرا كن هدر 0 .٠ سورسولوب
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 و

 ةرراد د ةرب يس

 ا رارريك سو. ولوبو هجءاارق 1

0 

 «كقاب هبدّعاريذعتهحبا « كجدلك ىدميش  .سويمواوب

 ه>ردقاحاينمان ولوأ لمح قت را كسا وح تار فلل دك

 لئاح همضع رد كوبوب «هدانقح د] < ةفش كو ىلا دلوب 0

 . 7-5 هلبوس هغيحا ندقحا ان وأ 3 مرهديااحر

 : هينا 4 كا هنتا(هديراشيد) 26 تءديماه

 يي 3 .
 را زكياقروف جيه :مرهديأ نيمات ىرتبد هديل و

 رينهلزكهنس هقرأ كنددرب سو.نولوب) . رويلك « مرويب ديشبأ

 . هنا ءملاقابرأ وهن ى ع تداماه

 تراقح هديرود ا كيك ردب# تت هلماه 0 ةحلا رق

2 

 ,كدتراتراقح هدنرودرنخا كيهعردي .هدلاو تأ تت



 ا
 ربي شهدم اهاد . لاق هدكنيق مجلبق ىا . رئاخ . كجهديإ

 ةمعط هدوهوأ: شوخرس ء الفاص يلتف نحلل

 ةسنامار قاوذا كتشارف < كرمديارفك :قازااتدوأ: نإ

 ٌءرذ ري جيه قاحالوا تاج رادم دوخاب ىتيدلوا قرغتسم

 ىكت سم كالمح دب ريب نيبعتلا ىلعال ٠ ىتيداملوا كانام“ هتابضف

 رو هيامم ىتاباط ىنوا مجليق ىا هدن 1 ريب ىتيدنولوب

 و نوعلم ىبك م'ئج ىئاجالوا لخاد «ىجورو هدئروص ري

 1 ايو نو هك هللا نير افا لا
 (راقيج) . زاماراي هئيش ريباقشاندديدمت ىقكهموكحم مايا

 [ راقلات لارق |

 « روبلاق هضم مراركف طقف رويةيح هبالاب مرازوس

 شمهقالتعا هيامس:نامز ريب جيه رازوس ناليريا ندنراركف
 (راقيح) . رد

 -و



 _ ضم ظ

 نسو ١ زكلوكوب رازيد رورغم ىا . كديا دمج هركدي

 ينك ىرلاضعا كغوج وج ناغود ىب باق ىلفايلا كيلج ىا
 ( ركود زيرد) .ريايبالوا ريدي هيوست ىشره . لوا نيمرت

 . رريك ( تدلماه )

 نب هد4ةيقد وش « روسدبا رافغتسا هتثيأ -. تدلماه

 هالاخوب طقق . رذوأ هدمءاحاناب و مياس هديا يوي ىفوا

 ىساروب هتشنا ؟ىرولوا قاملا ماتتا“ندنوأ وب ردك هنام

 و« رويبدبأ لتق ىردب « راكتنابيخ ريب . هظحالم ىاح

 : هوت ةيايد ىئاحوانن ىدالوا -كمرذدي ءنب ىنالود ندوب

 انداع وب . ردلكد قاملا ماقتلا ءوب « قوي هللاو . مرويبر

 فاعتم ىاعط_ . ردك عد كعا ص صخع تافاكمو ناعم تا

 ع ا نولوبو ىثيدصاب تافغ هنسإ دك هلي 7 كمضه

 ىئيردبب هددريد ريد ىنيدلواراددف وكم ىِك ىحبح ف

 صان قلامعا تاس مودتي زياني 3 ىدرودلوا هناشحو

 هيكيدلب وب ةحركف ع طقف ا, رياج للا ري ساروا: ىذرو
 ىلتعا هته لاك هير رزأ كمرد كك لعاتك لا

 ىتيدلوا شع رافغتساو هبون ىتوبهسيأ نب . رد هدكمتيا قييضن

 رضاح هطورللا هاوي كروديا 00 ندهانك ىنحور و

 ضوف ىمدملا_يعاقتلا 1 را هدنامز ريب يفي دنولوب شعال



 .كمعيا هاكن هتيصعم ٌةربح ترفغم ؟ ىقوي تور“ بأ راد

 هياقو ىزب لوا ندزمطوةس ؛ عرضت ؟.راراي هب هنأةشاب ند

 ناريذلاف قارالوارودغم ئزرب ءدلاخ زمكر فك اطواق

 ل مد 0 نا هناقشان ندافعاضم ٌةَوَق

 رافغتسا هدلوب هنهملاح 32 ط9 . رددئاع هن ىذام ميصعم 8

 زامالواوب ٠ كج هيبد ىمتيأوفع ىمهعينش تبانح 2 ردقفاوم

 هنسأ رجا ىلتق :همدحلا رقدمهاح صرح « همتحو جات كدوح ْ

 هكاوف ٠ مروينولوب كلام ن الاهرايشونوتوب نديا كيررحم ىن
 كللاءوب؟ىمريلسانولوالاص- هسا ترذغم كردديا هظفاحم ىبولذ

 ا ا مد تلادعك تانح للا رزه ديداسف راك

 هن رحا فق رولوروكءايزك !ىندلا ىنادةلس قوناق

 .قويى.« هراح قامراتر وق ىف اقاي هداروا: ردلكد هليوب شيا

 هلاك راك رت رعاك رووا هلم افج تعينك : لما ةداررإ

 كب ىئث.زروب# هباعواويةدقارتعا كراك ههيد رشاد« هزريزوبب

 3 و الوات كتمان بروقلات ها دلعو
 ههباملوأمدان طقف. رد لك ردتةمهي» تمادك تكن ةد ىراش

 ! كار ك اافش. نع ؟ ريماس باب هنا تس م ردتتم

 هءانوو وتو ض1 باق هراق ىببك مولوا يا

 ! راكم! دادما ! حور ناطاب هيددكوا هدايز اهاددحمب دالاباح
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 هلبحو 0 0 كح هذن ذأ ريذعت 0 ىنوادحلارق 37

 شور كتوسك ردك !تعام ندددلاو نالوا 0 ةعيبط

 تادكم سال وأ دهاش هرليش كج هاب هديا راهظا كن هرواح

 دور رص وأ ند زاعان .مرادمكح قدالر اًضرا ههانأ هرد
 3 ِِء
 .٠ مرهدبأ صرع ىرليش 2 هيد وأو

 2 وادا تك . 7 ىدنفا: 5 لاو

 | راقيج سوينولوب ]

 ىسوقوق !معيخ_ش راداق هب . نذعت» راداق هن بانج مث ها

 ردارب لتقرب نالوا تاع كمل هديأ,ج رويتوط ىو

 هزوأ كعانج مث هيدبا تنعا نديأ تباصا ةمكرم كشاح

 عرضت ورافغتسا( ري ريدلاة و رغود هن امم ىبرللا) .٠ رولمقت هسر

 هدة. ولون دب دش راداق محا .ةحاعرمضاو اع 2 موزرا هبا هجا

 رارؤ . مروباماراولب هيللا . مروي هدد هنأ عرمضأ 00 نكم 4

 ناش رب ى ع را رمح م سدح نالوا ل هدا زاهاد نادل دعم

 0 هدا ريب ىبقم هلا راوشد ةفيطو ىكا . روسديا

 ىزوييىف 0 3 رح مرو هعام ىمحاجحاي الشان دنسكن اه

 شادراقف 0 لآ ن وعام ول : راو 3 لوف : مرومدبا 0 قسوأ

 تماخد هددجرد قاحاشالر يغا ه:ايزاداد ىلثم رس انزو هلِيناق

 كج هديا ضارب بك راقىبواهدنر فغمتاوامد .هسلوا شعبا 0



 نه

 طوب رمهتتامح ىتثداعسو تايح كتام رب نولوب . ردزدنقوة>

 انولوب كلام قارالوأ هدهجرد هنهقح وب كن هسمئك ريب نالوا

 كلاب ىلا رث تمقح هدعافو ليلذ د ردراكشا يغاح

 هد ىرانالوأ هدي 3 ىك تاوج ري آلا 1

 شعولوا عضو هنس هقهاش كْذاط ريب عفت ره كا وأ ردكو روش

 كوحوكركيد هح راكي هئيرا 20 ىلا ْ ميظع 2

 كوحوكوا نامز ىني دة ريح ميظع وب وه. ردشعولوأ طبر رايش

 بيعت 2 تتاهش مادهلا : قحاول فدعص وا « تاعرفت

 ىلاها هد شمكج ىنيحا لارق هكردشمام وا نامز ريب جيه .ردبأ

 . نولوا م ها نيثا هَ
 رضاح نيا تحايس لجعتسم وب . مردديا احر. لارق

 هلير ةليا ورغود ةزب هلأ نلق انآ تييدرس كي يدهم 000

 هل راربز ىف 5 نالوا لكما عسوت هدزم رظن ريزو 5

 ٠ زغاحاب الغاب

 هيهتباروصق هدتعراسم - ٠ نردتشنهدلكو جمارقن هزور

 ( راراقيح ) ءزكج

 | رريك سوبنولو#, ]

 هر واخ زوم دلك هل زد تاو دلو رم ىدتقا .سوبنولوب

 هكميما ؛كج هنهلزبك هنسدقرا كنهدرب نيحيا كمتبشيا يبا
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 ىسهرثاد رب كنار

 [ .رار ركن رهتشن هدليكو ار ةنهزور6لارق ]

 كتنجاقشاب ندنوب « مروي همنكب ىنسي دنك نب --٠لارق
 هركلل فاقملع ءان#ردلك د ريدت ققاوم قاقارب شوب شان

 هبةرتاكتا هلكزم و 82 هلا تتر ىدميش ىرد هما

 اوهو ركفدجقوجو> كنوا. ىبفان» كزمتم وكح . كجهدك
 فا اك فهل رل ف داصت ىك راد رطاخ يدش دلو نا ره كن

 0 ء رد لكد
 اك مرو نعل 0 قايحوب - . نرهتش ان

 هج لن و.امناشلاجو نانأشاب هدنتاح باس كزكعاتب تم

 لاا ا نانواوأ فرص نينا ىمالتسو ترتفا كرا ناحا

 . ردرسسدقم كب « هءارادنبد

 86 «هليثراسجنوتوب ىشراق هب كلام .جيارقن هزور

 ةلج كشادنطو رههداعلا ىلعكمتيا هعفادم ينسفن 0 نوو



 0 ا

 : مرويدكهيةءربو ريح ىركش رمشل -- يود

 مراتسود .ىال وق اي قو ؛ مكج هدبك لاح رد .  هلماه

 .٠ تكتارتتكلا ىنب افطل

 زان 0غ نر رماح دعاك ند

 1 1 ا وفا فكك ىلا 1

 .راقوأهنرءزواكناهج ىنءودس موج ءرسأ راقلوأ رد

 ىبارحأ 5 مريايب هلأ ناق قاح ص هذاةيكد وش

 ىنراونا كن وكرم سدقتمو فاد يشهد هسلوا 0

 لادم < مرياب هذنا :تاكب را ةناملااذ لَهق رسب قاحاتراراص

 تعيبط ميلق ىا ٠ مزوددك هبالوب ىمددلاو ىدنيش هلءد

 جي» ىحور« نوردب» هب هئيس نيتموب ؛ ةعبأ تبع 5

 هد_:جرا> كتعيبط 0 مال وأ ملاظ ٠ نيسدمرأ .نامز رز
 ع

 كرارجنخوب ملا: طقق ؛ قاحالجاع رلرجتخ ندماسل « لكد

 مجور يا © ماس ى كب هيما لا.عتسا ير جيد 0” ١ ١ هيه 1 .٠ 0 2 د 0 6 3 ١
 دب كمن اءءاظ راداقدت ىبوا مرازوسءزكلوأ ى ؟| سم .دناقالم 5

 تم هليأ ا رحاىاغم تكفل رازوس 3 6 ١ ىاأ نيستيأ هسرديأ

 (راقمح ٠ ةمرب و اضر ههرل همايدبأ راق

 ع 3 2 م 27 د



 هر

 5ك مرو هم هب هاذ وس هلم ىوا ِ لأ ريد كوجوح وك

 ندقامراةدح سس ندامت ريغبح ريب ىلهمئان وس ص ٍإ ىش تى

 و ا زككرد ا د كدا نط ىالوق

 طقف . زكسريلبب هنهلك | هاحصخش منب « زكمريغاج هليمسا كن
 2س 4

 .٠ زحس زم هرودتوأ 2

 |[ رربك سودولوإ ]

 نيستبإ رادروخرب رس هللا تك تدةلماه

 هتسا دكر هديلارق 5 0 ىدنؤا اسس ء:صوسوو

 .٠ ىدميش ناه هذ مد

 ا هداك هود 0 انداع هديشراقوش د تءهلماه

0 0 

 5 هودرب ىقمط عقاولا ىف 5 ورعود هللأو تو سس ود ول
 هلل هما ار سل و

 20 0 ل وملك انا -- تدءداماه

 ٠ ىبل ىنريد كحجناك رب قوربض سو

 0 ا
 ءمروسدك هيالون يهدلاو ىدميش.. العا كلب ىف تن هل ماه

 ىببرلنوب هديادبأ روح هبةماتسوأ ىرلوو 0

 . مروبب ديك لاحرد ( ًارهج ) « رلكج هديا ىلد ةقيقح



 ا

 ىلا ريغيجوش ًافطامر ونامالك !ىنا كيقوب ٠ تولماه

 0 ركسيمرالاج اناب.زاربب
 : زمودنفا ماما نردتشن هل

 مرهدبا احر .  تدلماه

 : 0 دك تاك زاك ندملا ل نر هني ل

 6 هديا احر كب .  تدلماه

 مام راقح هطون رب جيه نهوأ نب ٠ نر هتشن هداك

 . ره القفا

 كمهلبوس نآلا, قاملا> ىنوي ربازب هلكت وب ٠ ت هلماه

 ء ركنات بودا هلركرلقام زانئراكل دوش ه ردنا |

 راقبحاةيزوم رم غباب نذ تل 1 « ركيدبا قوس هنجيا ىركسفت
 ..رل كيلدويتشلا

 نع هج كعك ركنهأ رباه ناس توا
 ٠ ىوب رنه و| هدش ءرد لا

 ءدد[ماعم انف ناداق هن ناب كقاب هبات وأ ح5 بلد
 راتحانامث نك < تاق رودفا سال رومولوب

 كم رارسأ مب .زكسروزوروك ىك رويناط ىكيرل هدرب ٠ يميرل

 هبهخراوهن زيتكأ ا يد وو سلا قاع ريقشيف 1

 تياغ «زكيد هتسيا كمعبا زادنا نينط ىيرادطوت نوتوبراداق:

 هتشرا نالوا ىواح ى يقيسوم ياددريب 4 لوول
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 (*) «نامز ىيدتس راح د 0 «.توهدك - .تدلماه

 : : رد 10 رادع ىلثم برض

 رارريك رل ىجايد هموق هلا رلئجامت ريغج

 0 رلا  «ريغيح هتشيا ك0

 0000 210 لك داق راخا كييك رار ةلكمانتك )هنادروأنا

 هغازوط ريب ىب -. يهددك رباري هلكزس هكزكسروي هتسيا

 ل تالود .دقارطا نيح ىك ركشم رويهتساا ؛كمزوشود

 . زكسرويسك ىلوب
 ا زا ىصالخا 5 نم ىديفات ع :٠ نراةنعن هدإك

 0 سلا رع طرف 2 هءارورب هقيطو تايسدح يش ناليق

 )» راةمحريباح )م رياك زان ل 5 1 »لرادتم هداك اشل ||

0 2 0-6 1 7 
 دو> وم ان,عءنامهدد هد ه> راك لهو رضوا ةكارولم الك |!ندنوإ

 دادلرا شمحاة جرت ىا يم | كلو زروتد رددوح وماانع نامه. رد

 ىكيدق لثم برذ هح 0 وب ( 1 لمه

 [دءرعقضأ ننع 1ع وعمال 201155 , 1ع ءادعانول
 6مؤللع 0ع دلت

 ندقلحأ ركي هد هريص ىغيدقيج ريباج هك رويبدبا لقن هلل هلك

 م رد كعد ٠.6 رولوا فولت

 .دماقموبراىناريازالواىندا هدابز أهدو كزان هدابزاهاد هدصوصخره

 دهدربريصأ رت هك نك ربص د

 نفد رك درسملا كلو دهدا قرا

 جدع ليو



 ت00

 هلكت هديةطوإ كاوا نددت 2 كا 7 ميارقنهزور

 . روكا كحول

 ” ورود ىلا تع اطا كسي هب كر رم هدلا و هعفد كو - . تهلماه

 ؟ ىمراو 00 هبةلي وس اقشأب انآ

 كا ا
 تقرت ىاضعا وش هيمران( 1 ةرهتس رك :ىن رار - 52075

 م اعاد قوتك نار كاوا مق هنما' تراغو

 رسههبش ؟ ردن ئيس كركفلزستحار - ..جئاز8هزور

 ار ا هلفام القاص 00 2كم

 . زكس روم وط سوبح

 1 مرهتسيأ كعا عديف را 3 2 هك ما

 نتن كبل "كو ءرياسالوأ لصانوب - . جئارقزهزور

 تاذلاب رئاد هزكغ اح الوا ث راو كرس هدجات اقرامناد هرث وص

 .٠ ىدرر وز هس ه رعد لارق



 - م2

 ترجض ريب كوبوبهكءزكمدلاو«هجبلا رق - . نرهتثن هداك
 كربلا نقرأ ىرم نب :ردندسكا

 م دك افص < تايم

 كي اتكازنون. زم ىدنفأ زرزع رياخ !فحم تنرهتشنة دلك "٠
 كة مدلاو ؟ كرو تاوخ رد لوقعم ةناب افطل ٠ لكد ىبط
 بوايكح : كرهي هليد رذعن دزس هسقوي. كجهديا ارجاينيرما

 . كج هريتيب ىدفيظو هلكمتك
 : ىدقا « ملكد وردتقم :تهلماه

 ؟ ري ئاسفا هيفا ١ نراتشت داك

 ( كد دعانم هب همزنو تاوجريب لوقءم هُرس مت

 نوسلوا هسرولوا ولرود هل .ىدنفا ءهددوخاي ءرد هئدخ 15

 مددلاو ىبك. رككيديد . ءاو ءزس ىباوج ج هليب هريو هزس
 .:ءمدلاوءرك وع ملاياكازواىزوس.زكسرياسب دبا باط

 ىنوا ركككرح : وش ىييذ هليوس هتشبا - جيارقنزور
 . شقا ربي هدنحلا تريخو تهب

 هحنردوب ىسءدلا وهل كالاوإ اع راجح ه4 حوا تدلماط

 بكوم هنثريح كمددلاو طقف . رويبروشود هنريح رادق هي
 ؟ واول اش ب جبه اقشاب قاجالوا ورب 4
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 ٠ زامتولوا رونواوا ثحن ند ميمست . تدلماه ..

 .مدشي|ت قد العا كبانوا .  ويساروه

 ك5 ؟اهزوم واريد يدياه اداء دك اتا

 هنشوخ كلارق ءايددموق « ملاباي هنين !راهمرينيج ىدياه

 هموس ىنايدهموق لارق هككميد . زس ههيشوب ء هسروب همتيك

 ْ ! اقيزوم نار ىديه ؛روب

 [رارريكنرهتشنهدليكو جارقنهزود ]

 رب ؛ كروب هدعاسم * زمىدقا مرتحم  ٠نرهتشن ها

 . مرهتسا كمهليوس زوس

 دا ارهئدفا 6 لارقد ءنرتتش هل

 ؟ ىدلوأ ه,لارق . حيمص .  تدلماه

 زسحار هدفجردرب تريح ناباش - . نرهتشن هداك

 ١ ىدايكح هنس هرب اد هذلاح ىغيدلوأ

 : يدها منذ قلم وك رسال تدلل
 ,  ؟ زمىدنقا ند تدح رباح ك٠ نرسل هداك

 هسلوا شعبا تعراسم هيهعبا رادار يخ ند شي نيبط..تدلماه

 تنوكس انوا نب اريز ٠ زكيدرواوا شاي ىلا اهاد زكيديإ

 يدح 5 لمتحم « مست هدبعرد ىبهمريو تياستو

 رررردأ
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 . نيسانروأ 00 هراب كقارب

 ٠ ءرويوأ ىرلضعب هدتعا- ىنيع

 . روم هبامامويوأ ىرلضعب

 ! رود هجهليوب ىثيا كللاع وب

 هيهيرعش "هعطق ريب هلبوب هسزاملوا روأياثاب هد معلاطق ايتمركأ

 0 هولا كمدرو دوق ىلزعأ قا و نامروأ خوط دن

 هسريلبدبا هوالع <« تدزور > يب هدناكش ىلك «سنهوورب»>

 )07 ) ؟ىملكد يفاك نينا قاملوا لخاد هتتاكرا ايددموقربب

 . هلبأ هصح فض 00 ةارس ةينش د .اوساروخ

 (نوماد)زي نعارب ز( 8 ميم . ةصح رس ماترياخ_ ١ تهلماه

 ىكسيدتيا طوقس ك ( رهايبوز 0 ندشحم ' تموكح وب م

 ريب ىقيقح هسيا نايالشاب قموكح ٌةرود ىدميش و . ىدروك

 (*) رد سوواط

 الا دبل بر كح هع ةلةيضاق قا اعاد دل نيساروع

 (س 5 زكيدريلس

 هديا ثحن هياريل كيب مويساروه ليكوس هآ ب . تدلماح

 ؟ يكدتيإ ةقوأ. ىددللوسا ورود :فنط كمر

 زمىدنفأ م دنا قد ىنا كب ار

 .رونولوا دار# ا لا هللا ينل سورا | #]
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 فصل نانولوا نانا هعفد جوا « نن هل رحس هعفد جوا هلينيعلت

 إ نسّشإ جاراتو كس ىملاس تابح كدهموئشم

 (زيتبقاىرهز هنغالوق كنهقود نالواهدقاموبوا)

 ممست هددحغاب نحيا كما طبض قموكح بت ٠ تهلماع

 فيرظكيءرد دوجوم .خيرات . رد ( غازنوف ) ىدا .روييديا .
 لصان لئتاق ركسكج ءر وك ىدميش . ردمماب زاب هللا محئاناخا

 ظ .قاحانازاق ىنتبحم كنسراق ك« عازاوق »

 ظ : روقلاف لارقدم الهر

 ؟ .يروبق روق ندنكنشف اوه رب اكعد هه 2ك ةلماك

 هن 6« 1 رآو هن هن ( هلارق ) - . هجلارق

 ؟ زكسروبلوا

 .زكفقارب ىوبوا  .سوينولوب
 !م.ديكا زكتوط قيشيا انا . .لارق

 .! رلهلعشم 6 رلهلعشم ؛ رلهلعشم # . سويثواوب
 (راقيجمومح انثتسمويساروه هلء|تهلماهأل

 ؛ سافل تداماخ

 . نيسالغأ نالبج ىلءراب كقارب
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 | رريك سونايسول ]

 ٠ ١ ردؤكي كن هقود ء رد سونايسوا ىمسا كنوب

 م11 ولو دفاع كلانا ري نواس اس ايا
 . زم ىدنفا

 هيدا الا لا
 ٠ مرددبأ قلناحر هديشنرا زكقشاع

 1 كن نوما كك كل ٠ الهفوت

 هب هحول ردد هزم را عار كماسل ٠ تدلماه

 ٠ رولوأ لام

 ٠ انفاهاد مه , ىنااهاد مه... ايلدفو .

 )*(  ركس ريتادلا هليوب هتشبا ىرك هجوق ٠ تولماه .

 قارب بيرل زازئمشا هرككسم ! ىناج مروي. هليوساناس ىدياه

 !ماقتنا.هلروهت ريب قوغوب ؛هغراق نزدلا' ءىدياه٠ الشاب هد

 . روييريغا هيد
 فارما هجانج اء! رلانا داما اس ديالا سابو
 هدعاسماناب تصرف 6« نوغيوأ ىش ره ٠ تعاس بسانم «: رهز

 نالوا رئاد هنكج هدبآس قمت ىجوز هدد دتك الفرا داق ىنيدلو|ةدتداعس .[**]

 . ح . ع .روبنولوا حيملت ناميو دبع



 ا

 ١ ركسروبلوب

 تبحمن دهع هدانز كب سهشود هكرويلك اناا ٠ هحلارق

 ْ هدو
 ٠ قاحانوط ىزوس طقف ! حوأ .  تدلماه

 ؟يمر د الكا ىنع وصوم كونوا ( هتدلماه ( 2

 , زكسرد لقوا دنا 7
 .راروباعاب ىث رب اقشاندهفرطل ء راخءراخ .  تدهلماه

 راداق هرذ هدنجيا كشيا . رلرويبديا ميمست نيحيا كمت هفيطل

 ٠ قوي تيانج

 ظ ؟ ركس رومرريو مسا#ت هنويوا س . لارق

 ١ هيبد نيحنأ هن . « ىااق هراف 8 ها تارك

 يع واوا |رجا هد < ايو » نويواون . ردئاخ رس ارك

 .« غازتوق » ىمسأ كن هقود . رديروصم ك تبانج رس

 رياكحلا هورك ىدهشا. رد ؟ انيسااالا عسا ظل

 تمشح تاذ ر'او صا هل طقف . ردهناساباأ هعدخ سوب

 رونوقود هزب كنوب . كاب زغادجو كزم هلمح مزبو كركه انب

 مق ىيدتيا راددحرج كنهبرض ىلأ "نيكس زب ىلا

 مزب «؛ فو سأوج وو ريكس نالوا ىمهرايءنوسروتاوك هنمدب

 ٠ زسدرأب زك ريص
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 .ردكجهدبا تافو هذك كفو هجنديا تافو

 2 راك ها رس ندكرالل دا لود كاري ب . سةكوذ 1

 ءامسىا ؛تيأ عانتما ندكمربو ادغ انا, ضرا ىا« مهسرواوأ

 انو هك ىآ: ةماريو تراطمالاب رودنرك ىا ؛قارب وسرو ى

 لوحم كلر سديم. مديمأو داعا ٠همرتسوك ىزوي تحار
 00 لا تللاند كرات ني تكتعم ءدنسلاج هلا سا

 ال ردع نم رز! نوسلوا ريقتسم تايحو لاحم

 يميراوزراززعم كا نيسشيبر اج هلملاما ززعم كأ تاريثأت ؟هفاك
 تيقعت ى باذع ريد ىددأ هدامةعو امد ؛نيستءاوحمو بارخ

 ٍإ نيستيا

 كحمديإا ضن ىناعيو دهعوب ) هيابلهفوت ( - . تدلماه

 ش . هسروأوأ

 « مهزي زع « ىلح كب ٠ نيلي كي زك ران اع و كيع اس ل دقو

 ديا الثيتسا قاريغا يمساوح « تبا كرت ىَب كجدقبقد ريب
 هلا وديوا كل هقبقد جاق ريب ىنبعاتم نوزوا كزودنوك روي

 1 ( روبوا ) . مرهتسياق اقل اصيق
 جبع ءنوسلوا نابنج هراوبك ةكحور وشوأ .  س هشود

 ( راقيج)! نيس همرك ءزمءرآ تكالف ري
 لصان ىتويواوب « مادام ) هنسودلاو ) .  تدلماه



 ا او
 "لين الل كترعم رك وح سك : ىيدريتك هلوصح
 كّوج وكلا رولوا عزف بجوم هدهياغ دح ملأ هدريزره ىنبدلوا

 بارطسا#زالغا تريم نانع راكردك رويل 0

 ةهلومعلاط هيلغ هني. ردجم السباب هززوا قاماثيغت ىلا
 "يو ند يلامامولوا بارعتسا .ئريش هدكزمستم

 :هرادا بلاط ىتبحم هسقوي ؟روييديا :هرادا قبح ىمعلاط

 : تردق بحاص . ردهلئسم ري كوكحشم زونهوب ؟روييدب|
 زيزع كأ بقاعتم ىطوقس ندرادنقا عقوم كمذآ ريب ذوفنو

 تور ئذاعزبقف ري و رودور ىنيدحاق ندناي كنسانحأ

 ”داوا باقنم هرلتسود كنيرلنمشد زاملوا رولوا ناماسو

 ردقط مدياسقعت ىلاط :تتجراداته وب روس واوا د0
 .زام اةزسا,حادرفرهنالوا هتسرأو ندجايتحاو ترورض اريز

 .نيهتساق امالكوب ىنباق شو”كتسود هتخاسري هدنلاح جايتحا

 يك غ يدالشاب همزوس طقف . ردبأ بلق هنهشد ريب ىنتسود

 ”تاذارا:ميىلهمهايوس ىفوش نيجيا كمريتس هد هيقطن» ترود

 لماممصت نوتوت هكردبا ب يقعت رالوبفلتخم راداقوا «زماردقمو

 هلعف زيح كزمراكفاءطقف ٠ 0 زمراكفا .رولوا ريزو ريز

 ريب ىجنيكيا هكردهابجووب نس . ردلكد هدزملأ مزب ىماهقبج
 كيدنفا يجري .طقق .نيسروينولوبهدن كف نيسزامراو هيدجوق



 او

 نوعلممهسريلا جوز ىجنيكيأريب رك أ .رولوا ىتايخ كمبلق من
 جيم ٠ نيداق رب جيه نالوا شم همزونداوأ 0 ؛مالوا

 .ردشماملا جوز ريب ىجنيكيإ نامز ريب

 ركل روبل لاب ( يدك ىدنك )>7 تداداغ

 قوسهجاودزا ريب يحنيكي| ( كرهديا ماود ) -. سهشود

 كتبحم. رونولوب ترابع ندهسي_خ عفانم لاح ىاب بايسا نديا

 نو دارد ءكعالا ىف ةاككرارو رككد زاكاواوب ىرتتات رب حسا

 د ىجنبكبا ريب ىمحوز نالوا زو اناغ نورك يدل

 . مرولوأ شمرودلوأ

 يرايش زككيدهلبوس هدهقيقدوش هكمزءدبأ نظ  *هقود

 روصقهدارجأى م رلرارق ايرثك اطقف ءزكسروييدبا هظحالم

 هدنرلدلوتن يح ءرلرد يريسا كن هيرط# وق زمتاممصت .زرهدبإ

 كر كا لو و راسم كو 1 تاممصت نالوا ىوق

 .مسوم طقف ٠ روروط ىلتوق هدنردزوا ىجاغأ ىبك هوبم ماخ

 ةرشودندنكلايدنك ءنيزسقامت اللاص جاغاهخريدريا هلق ىنوا

 .ىرورضز ماتو نوا ىدهعتو نيدزمكيدتياهزعدنك, ىدنك تاذلإب

 رارقريب زمكيدريو هدنجيا ناجيهو صرح تدش .رولوا

 بئاغ ىنتيدوجوم موزل بقاعتم ىنلاوز كناجيه و صرح
 مدنام زينيعو ينسيدنك ىدنك يطا رفا كنرسهو ردك ردبا



 - اة

 أو شل ولا كو ندزاملوا قطنم زمسح دس سد4دشود

 درب نبطقفنيساس هريذتيا دادعت ءرود اهاد راداقوب ريب
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 تراطش كسا ءب رطضم راداقوا 0 جاقري كوس

 ةقيدنا كي نيحا كزسةكركسقازوا راداقواندزكماسلاحو

 هعرلذةشي دا 2 ٠ 1 3 را هكون 2 مروقوق» 1

 ريد 0 ءزكسلهمدمك < قازستحا ر |ناوك ريب 2 ءًامعر

 أيدد قمح هذ ىرل وؤروق“ رع قم ىرلوقروقك نيداق

 نحب 1 رولوا هددح رد طارفا دوخاي 3 زا ولوب جيه

 هدمهشنالن ارد شعا تاما هربم «ةيرح ىتيدلوأ لضان ©

 ىراهسوسوكوجوك كأ هجتولوا كوبوب تح.رداتمم هلمتبح
 هراوقروق كوبوب كراوقروقكوجوك .ردياسلقهتشهدو فوخ

 ٠ رولوا اراد هق وكش تسمح رسب كوروب هدري < دنيا لوح

 عادو هزم هديامز نيقاب 3 م 2 وس «توةكذدح ٠ هقود

 00 عانتما ند لعف ىارحا

 هكابوبو ؛ نيسقاحاي اشاي قارالوا بوبحم ءمرتحم هركوص ندنب

 .6 .كاكرا ريب قفشم راداق 2 قارالوا جوز

 ا د ديف ىيزاوس كنهقود ) دحام سهشود



 هلك "١

 قشيدلوا كميد هن كناممودناب زمكيذروكوب .  ايلهؤوت

 : ىدكج هن هلي وس

 ا ا ا رهو لاا كيياع
 كاك ل وك نو 1 انوا كح ةيدابوس ضدلوا

 فا اك نداتلمملب رش يق دوا كعدذ كش هفك ركل

 01 تافاررل كرام ةركس زاماران - ” اليقوت

 0 مهلك

 « نيجيا مزب 21 رالاشأب هب هجابيد ) - . ىجنويوأ

 5011 هاروسا فد كرور جات نيسارم هاف ك

 ( راقيح ) . زرهدبا ماحرتسا هلتمرح

 ؟ يم ىس زاب روم سب ةسقوب يمةمدتم ريب وب - .تدلماه

 . دق ةلمكاكلب و [لفقرت
 0 كنيداقرم كك ١ تالماه

 م

 «سدقم .لياقتم ى؟ رلاوا «ىزعرلللق تبحم .هقود

 هْروأ 0 ىمهبأر ,|أ ك سوبهف» ىل هريدشأ ريب هلبا طباور

 ءالا © سوال الا ني افروطك كل < نياودي 2 .٠ كدر

 رون رق هنيزود زونوأ ؛ ىدتيا رود هعفد زونوا ىررودم

 ىدتباربودتىضرا هدنساتلا ىا يبا هعفدزونوا هلياىرلراعتسم



 كلر ا

 «ة> ىدلوتوناو تا ندجافا

 .كج هيهمايديا رطخم هدايز ندنكيد ليديا رطخم كجافا نالوا

 |سءشود ]ريب | هقود] ريب ؛ رريك ىداخشا كناههوتناب « رينيلاج رللاواق

 لخاد هيهنح كرهديا شوغارد ىنيراركيدكي هليا هنار اكتبحم شزاوت
 رديادهءرل تي ىدبا « ركود زيد هنكوا كن [هقود ] « [سدهشود] .رولوا

 ىسهنيس ك| سهشود] ىئنشابو ريريدلق ى [سهشود] «[هقود]. رونوروك

 .راناي هنيرهزوا رتسب يب ندن< « ندكجيج .روقهنانوتفم هنيرهزوا

 زاريب . راقيج يقارب ركاب هجحنروك ىئيدوي وا كن [هقود] «[ سهشود]

 رهز هنغالوق « ربوأ « ريلآ ىجات كنهقود «ريلك صخشر ركبد هركوص

 «ءرولوب شا تافو يبهقودرياكرارك# [ سهشود ] .رديك « راقيج ءركوت

 زسابد جوا اي ويا ىاح نيهلرهز يبهقود.ردنا ارحا هناديموت تاكرح

 هتمال اوهبرك ك [سدشود ]رياك ر اركتمدلا- ىتيدنولوا سقت هكللاروك ا

 ه[ سهشود ] لتاق .راريربدلاق ىلهزانح رونوروك ىبك روييدبا كارتشا

 هاركتسا هد سم تبا دن 6 [سهشود .ريشيلاج هتبحم بلح كرهدنا ميدقتهبده]

 ( .راراقيج ءردبا لوبق ىنآبح مالا تءاهن طقف .رونوروك يبكرديا درو

 ؟ دم ىدنا رويلوا كعد هبوب 7 الهفوك

 هدنجا ك1 ريبانق كب قاحالوا هي ب . تدلماه

 . راو اتا

 رويبدبا ليكشت نعوذ وم كناشامت ىنويوازسلي دوب ايلات - .ايلهفوُت

 [ر ريك ىجنويوا قاحايوةوا ىنهحابيد ]

 اندةموق» ركجته م زك واندنشاداقراوب سار وأ 2 . تنل

 « راكج هيدلبوس ىيش يهدزب رازامانالقاص ىرسرو جيهرايج
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 !ركفربب لزوك هنقامئاي هدنرازبدكزبق ريب .  تدلماه

 أ ءكساروب هتسلا كعددن تب .ءالةقاوت

 جيه سل. تدهلماه

 ارك ل ةنفنا .ةئىدفا حج الدق

 ؟يمنب ؟ مك .  تهلماه

 .. رم ىدقفا . رش تودك د ٠ الهقوك

 هتشيا ؛مروي هتسيا كمريدنلكا ىزمس !حوا . .تدلماه

 ؟ راو هن ىلإ اهأد ند قالوا ىل هئثن نيا ناسنا ءراداق وا

 1 مردب و شوشب راداقدت ىسدربح كمهدلاو . كلقاب هتشيا

 . ىداملوا تعاس ا اهاد ىلهل

 "ا ىدلو ا ىأ ترود رمىدنفا امأ' راج كك“ الل ةقارت

 راناطيث ىمئام هدلاحوا ! اهىدلوا راداقوا .  تدلماه

 ٠ متاجاي الراصيا كروك لزوك ريب ندرومس نب ! نوستوط
 «ل وب ؟قامام ونون والا و قاموا ىاتوود ىلةلوأ هللا ناحس

 1 2 لكلا سم رطاخ كفدا زب [كوبون هك يلع واوا بذا

 رادبعم سدي نحيا كفوب طقف:كجدلب اناشاب ىأآ ىلا

 : ىرازم هباتك هسقوي٠ مزال ىمهعيا اثنا

 ! حوا ! حوا



 كمرودلوأهدلوتيباق ىناط لزوك ب هليوب - . تدلماه

 ؟ىعرضاح رايجا,دهموق - هردلورربب هنايشح و نيحبأسونورب

 رات | مارك ماد رءئدفا كو ان حمارقن هةر

 . رلوود دبأ

 , زكيروطواهزمئاي.. مدلماه ل يكوس زكلك .  هحييلا رق

 ' ىلسيطانقم هدايزاهادهتشيامهدلاو زيزع رياخ - .. تهلماه

 . ندعم ريب

 قد هوبا! حوا, حوا 4 ف كارت 2
 5 نمر

 ماراهدزك هنيس مادام لزوك ( هبايلهفوت ) . تدلماه

 9 م ىرياس هدبأ

 .زمىدنفا رياخ .ايلدفو

 [؟] راتايهنكوا يرلقاناكن ايلهفوث]

 ميىمدياسايوق هنردزوا كزكسك وك يمشاب - . تدلماه

 .مرويهتسإأ ثعد

 . نمسا توفت كل ا

 . زكسرديا نظمدنولوب ىددركف ريباباق -- . تالماه

 .٠ نم ىذدتلا مهام نا جيهه.رطاخ ك6 ايلف وك
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 قامالقاصهلس ا وح كك اكتاسح 6 جلا ودك رظن

 ٠ مراكج نب ىنسازج كقراسهسريلمب الاح « هليئروص

 هش نب. ار ا كت ,اريسوبوأ هتشيا - .تدلماه

 . مىلاميقاط 5 ءداذأا

 هزور ايل هفو ء«سوينولوبءهجيلارق ءلارق .رو رس ىوهو ياه. ىشراماقراميناد]

 [رلر ريك لظفاح ناتوط لعشم هدنزللأ هليا ناز يحتم ركيدو نرهتشن هدلك« ارش

 ؟ روبقاب لصات هل 501 0 تاما 01 - لازق

 ؛مروياوههلياهمعطاعاونا ىنأ .قود مده هللاو .تدااش

 ىنبراقوئاط ىس هلبالوصاوبزم .مروبيروداوطهلي اديعاوم ىمراق
 رك نم هنهلزيمس

 هتفاه ءمروبام الكا ىئريب ندداوجوب نبا . لاق

 للك فوط ةحرل ليك

 ا ا ل ا ا

 301 رك دم لروسيا انيذا (ةهم رق هيو راد

 ندرارونق !ىلا هذا مه ٠ زم ىدنفا تودهثك - . سوينولوب

 مديادودعم

 ؟ ىديأ هن لور كه انوا ىث ح ؛ تدلماه

 ٠ مدرويانروا ىنلور ك « رازدسل وزر ,١» . سودولوب

 :ىدروسدبا لتق ىنب « سوتورب»6 مدرويلوروداوأ «هداوتيباق



 سا 1#

 ند 0 ره « نداذأ ره . هذدلا- ييدلم ىب همّيأ ل

 هد ىنيرلفطل هد ىتراربق كك_اذو ناتوط نوصم ىنسيدنك

 ردرايتيراداقهن.كدرتسوك يقي دلو ادا ريب نديأ قتلت هلءسنت ىنيع

 : زو كسا كب لين ىراهقاحم ؛ةليزاسج هلل و

 ىنيدلاح ىناوه يدا هتساره 2 كنق ح مديرو زنا

 ىرساكنسةنناسف تاصارتحاءااناب 1 نارد لكد ندر

 تود «مريشاط هدمبلق ىددا ريب هلبوب « رتسوكدرف ريب ناياموا
 قوج ىزوس . مريشاط هدنبلق كمبلق ىبك مغيدباياناس « ىفوأ

 رودبريو نويواربب هددرك واع كاف ماشثقاوب « قدتازوا

 ىنتافو دروس مغي دئالك اناس ء كمردب « ىسسريب ندرل هنحد

 ىم هجم مرهدبإ احر هححالشاب للصف وأ٠ روس ريدك ]كي

 هجرايوا كنورئابت. تيا دصرت هلكحور تسارفو تقد نوبوإ

 قيمرحم حزن هلزيك هدنبلق ءك افخ تقو يفيدنانيوا ىم

 نوعلامو ثيبخ حورريب كف يطةنوروك ءزب « هسزاملوا فشكتم

 ىغب دلواهراق يبيك يغاحو!ىجريمدك «ندكلو و > كمباسط و

 ىكعرازوك نب تبا بصن هنيرهزوا ىتقد راظنا ؛ ريليشالكأ
 قيد رت وك ءهركو هندكيدشيب نوبوأ .كج هيهلنبجري هنسدرهج
 .زررو مح هدنةح او رش هنس هيجراخ م“ الع

 دانت اع خا 5 3 02 يدنا 0 العأ كب مكس ويسأروه

07 7 



 «رانيستيا هلت « زكيرروربخ»رايج ايددموق ٠ تدلماه
 قوباجىرايجايدهموق « هد زكيكيا زس ( راقيج سوينواوب )
 ؟ ركسم رباك نيحب اقام ريدن رواط

 ( راراقبح ) زميدنفا توه -. نردتشن هداككو يارقن 57

 ! ويسأ روه : وهاي _ .تدلماه

 ( رريك ويساروه )

 .مسأ هرب مرظتنم 25 واروع

 1 مخي داواوب هدتبساتم رداق هيىدميش . تدإماه

 '. نيسنس ىسياتقيقح كآ

 . مسنهرب راكهجوت ٠ هأ . يو

 ىنييدنك ءهعا نط مروييديا هنهادم ٠ راخ .  تهلماه

 ىسهبامرس ريب اقشاب ندنس د نحب كا سالا : كمةنسإ

 ديا هنهادم نيي هريقفرب ؛ مريلسب هب هلكي هن ندنس ناياملوأ

 هناهلبا تاراذ ء زلليد زستاط ىقتاط راك هنهادم راخ ؟ نيسان

 تاقاكم ربطم تقع رد ك قلع ©. رلزيد زيشناتم ؛ نيسالاب 5

 مززعم حور ؟ ىب نسير هلك د: نود هدري ىغبدلوا

 قير ند كيدك ىرنابناو ىردلوا رات لعاق هدباحتا

 باختتنا ناحراي هنسيدنك ىنس «يربندنوك ىبدتيا زيكو

 هئيشره . ىدصاب ينير كتوذا كنس محور تقةفش؛ىدتبيا :



 ١١١ب

 هكىديا راروييريقباح هليوا ؛ رويدا كك رح هلشالت هلبوا

 نهاذةنغي دن [ىران وب بو ريو لكّس ري هنا رك ل اها2 تءببط تسد

 راداق هب هجرد وب ىلهيرشإ تعيبط ٠ رلمجايدهموق وا. مدلوا

 :ىدراروييديا ديلقت هدنروص ريب زكلأ ترفن

 نكما امهمىصياقن وب زب هكمرهديا نظ -.ىجايدهموق شاب
 .كدتلزود

 . زكيديا حالصا الماك ىتباقنوب ! حوا .  تهلماد

 .لناللا كخمداارجا ىدور ىراتوص ندم

 همها وس ىش ريب هلضف ندرازوس نالوا شمايزاب هدرالور

 كلب .كن ورئايش ك٠ مرياب ىرراضعب ندرلنوب هك وج ءراديس

 كمروداوك ىنارك اشامت مقاط ريب هدنس هطق ريب تقد ناياش

 هتكرحوب .ردثبع كبي وب . راريريو ىوق هبقبق ريب نيحمنا
 قغيدلوأ تيلغا ىاوعد ربي: محرت ناياش هدالدب نديا تا

 رايجايدهموق ) .زكنال رضاح .زكبديك ىدياه. ريرهتسوك

 (ررانج
 [رارريك نرهنشز هدليك و ٌنارقن هزور «سويبنولوب, ]
 كيدكيذ غربا وب:لازرق :رمىدتفا ءلاقا ف. تنل

 ؟ ىمرويهتسرأ

 هرارويلكى دميش هدمه :ىخدهحبلارق «توهك-- .سودنولوي



 لا ريك

 طارفا ىو . رز اقح نذفل دور هع (*؟) وى« دورههد

 ْ زكتيكح ندكل رورب

 هلهجو :؟وزرا هكمرهدبا نيمأتو دعو ..يجايدهموق شا

 . نمءانشا مردديا تكرح

 هرم ركفللس قوذ. ؛ ركباملوأ هد درا كب 2 :تدلماع

 ريدتيا قفاوت هليا لعف ىلوق« هلبأ لوق ىلعف ؛ نوسلوا ربهر

 ريثالقازوا ندتءانص دصقم .هغلامءوأرود هكتوج ؛رك

 ةمعسظ ءراداق هيوكو ندكادبات ء«هتا ىدضصقم كتعانص

 0 | راخ كتيدتك تاذلا ةياضف . ردقامل وان رادةاا

 رلوواو كم رسول :ىريوصت ءقالخا هوس ؛ردكعا ثارآ ىع

 "دكا ندع هازا رلصو مخ ياسو كتم ةلاو

 0 0 كيك ا ل راسا رطل
 ءادلاخ ف ىراسانش قئاقد طظقف :ركسريان هرودلو#" قولايح

 000 هرب هبا ناشارم كراع يسر

 دعا طن : هدايز ند دخاوم كتاقح نوار د نواض
 د لو مكيدروك ىيراقيدانيوا 1: ١ ردى اهيل

 تاريبعت ظياغ «هكردراورلجايدهموق <بدتيشي|ىراقو دنولوا حدم

 هدهب .كدحلام ريب هنءكنت ىوسع ريب هنءمتهتسيا كعإ لاعتسا

 «ندنراَشداعواوب كلام هنتكرح ىادا .هنناسل ٌءويشكناماسمربب



 هنكك

 ١

 هي ولاص رم هدوطاش

 | ريك ىجايدهموق جاقريبو تدلماه ]

 ؛ىلههدقم «مرهديأ اجر ( هب ىحايدهموق ريب )  .تدلماه

 هازمراروتقا رثك اطقف زكيوقواهلئاسارو سيلس ىبك مثيدوقوا

 ريب ىب هموظنم زكهسكج هي هنكبح هد زكزغا ىبك ينيدباب
 هد مريضا مجال هدارقد لايوقلا 0

 دياقت ىعاضوا هليرالوق ٠١) هداوه هليوب كي ىزكيرالوق
 قعسط :ةهدصوصخ نه. هدركزوس : ركب ام الاس ( 4 0

 ةراوي هديد ايدكو تالابس تاضارخ| ارز دك ذا هل

 ىثاب ! حوا زكسيل هيا تباعر هلادتعا ريب كحدريو تفاطل

 اممودنابزامايشالك آو ندوتلوروك كفيرح ري اباق ىل هقورب

 ناروطوا هديتاق تلا كنورتات ناناهالكا ىش رد اقشا 0

 هعل ىصارتحاريب نيحياقامتالطاب ىنيرل راز قالوق كرل ىج ريس

 هن ) !رديا 5 هحن رد راداقدنىمحو رك هروكى ذي دالاحراب هل

 ريب هليوب نيحيأ ينبدغوب هي هغلابم هلي ى ( ١ ) ( تناغامر

 .يرلهليوب.مرهتسيا كمروك ىنكيداوكو د هلجابربق كدودنانزيا



 مح ١-

 هليوأ زك هسردلا وردا لصأت ركعاني ت ا

 قدتءازخ كن ويواايد موق د ا كح ره. زكباب

 هسريدقارب زكلاب ىنسيدنك هليراتريضح هجيلارق هركوص
 ه0 كا اح رةسس والا و : سة مولي وس ىدت كام ومغما رك

 نددحأ ىرارمخ هحبلارق .مر هديأ نظرولوا ىلا زك

 نيستيا جازمتسا . هليقي ال ىتركف نود رو هغيحأ

 هدري ريب كجهديشيا ىنرل هرواحنوتوي زكهسرورويوب وزرا
 قفوم .هيهمتاروس ىتقيقح كشيبا ىمهدلاو رك أ ؛ مروروط

 0 لطفا دوا وكر هدو هموم ناعزوا ةسزاكوا

 هك طع هر رب ير ا «كتبرايهاني

 ىزونج ىهدراكوبوب . ردوا هد احاباي مب - .لارق

 « زماكهباعوط قاّروأ ندترصب وتقد رظن

 ( راراتيج )



 هوي

 نكمروت وكيد رولا نأ فروخ هب همروك ىنفيداوص هلبانونج

 راداقهنىنالود ند كيروك ىمكيدروك ىدهبشو ند

 ءانأ رلهاأوي ! مخي دب

 | رارريك سوينولوبو لارق ]

 هطقن ىكدتيا م كنتاسسح « رباخ ! تبحم ٠# لارق

 ىلدريبهد هسرا زسقطنمزا ريب اعقاو رايش ىكيد هليوس ؛لكد وب

 لافشا  ىسالوخللاه هديحوو . روي همدوكل ها 0

 نيج كرك هليفاشكنا كئش وتو راوىث ريب اقشاب ندبا

 قاملا فك وا كن هكنامن وب . مرويقروق ندنساتبج كلج ضعب

 اياَعب :  مدريو رارق هيدا بيقعت تآكرح طخ وش نيحا

 نرامز ثنافا الب :نيحنا كا باط ىراىكويون انولوب هد

 كل طانم >2. رادطخلا فتااتخم . رلزكد 5 كحمدك 1

 «نالوا ىركفو ركذ ماودلا ىلعو ريكباج هدنبلف كباب ىعوت

 هدبابوب ؛رديا عفد ىثيشوب ناراقيح ندنكتها ةرئاد قير

 ؟ زكسروبنولوب هدركفهت
  ءرمدبا نط نك ال. دورا داع 0

 نثكا رودص ند نةحب ىادوس ىئدسو لصا- كتزح 25

 هليوس هزس كت هلماه سنهرب « املهقو: 31 ( هيايلدفوت ) . رد

 .٠ كدشتا 2-5 قون موز ةكديحا 2 هز ينيراكيد :



 أ

 هرهحربب ةزمس هللا ٠ مدخشيا ىنكيداب دبا ثحن هرك جياق 3

 ء زكسروييباب هرهج ريسب ركيد ند هربج وأ زس « شمريو

 لاا تقول ادله نكس رويل رف «زكسر ويبدي ستاد
 هزكب راكل برشم 0 ءزكس روييربو رابقل

 .زكيدك . زكيدك . زكس رويبريو ىان كللد فاص
 05 ب ةننيا ناديا ىلذ ىب .مدئاصوا ندتسيع كرات و. قترأ

 شغاوهث انتاذ . قوي كيا جاودزا قئارآ :مزوس د[

 قار و ل ك0 < لافاحا راغب ل ءانتسم رب هان نار

 ![ىساق ءء رس انام < رافاح الاخ ىلا

 .ىدلواريزوررز اكذربب بيحن!هأ ( هنايرطضم )  .ايلهفوُت

 ك أ يلق كركم . ىن هدد رو تاع راك ىاع

 ءكراوطا نسح .ىدماو ىبةفوكش كغللارق لزوكوي ءيغالب

 كتفارظ نالوا ىرظن بلاح كسكره«ىسدهنيبا كماسقوذ

 كرازيق «نب «نباي . ىدلوا بارخ نوتوب رانوب ؛ هأ «يسهنوك

 كنوا كن وج مب ىنالوا ديما ان هدايز كأ « تخي دب هدانز كأ

 ند_ةودلوا قاذم نيريش هليذياذل كشرلزوس زاون ىقيسوم

 ةلفرون ىرأل ناكدوب نالوا هلاو بخ كب نحو ه ءاوم

 ةقسوهتلارب لمس لتاطناراقيج رلادص دا

 مو كنيبدنذنم ىل نسح ككلجنك رب راه زاربوءلتخم يع



 ا 1

 هلياامس ؛ ردقويمتامز قاحابوق هبارجاعقوم « مهليخم قاحالبق

 ز.هلج رلراراي هبه رلت دب 230 نوروس هدندهرآ نيمز

 دك انام هعانيإ هزه ريب جه مزب . زرانيقباح قاط ريب

 ؟هدور زكيردب

 .زمىدتفا ء.هدنودك  .ايلدفوث

 نيحنا كمهعا قلالدب ءدرب رب اقشاب ندنودُت .  تديماه

 0 تاناق ىرلىناق هنيردزوأ

 « يعم كنوأ!محر بر 0 الدف و

 !كوأ ىف د

 نوعلخو اناس قارالوا زابحب كةسردبا لغات ند

 ٠ لوا فاص ىبكرأق ءنماد كا ىبيك زوب .مريريو ىتقبقح

 : ندا ىدباه تكد رسانام نش . تيمرامالو روق 0

 هئ هلبأ قمحا رب ك4_سرتشيا قاملوا نيلك قاطم ربارب هلكوب

 ليوم :ترم هى رادتك رتالوا لدفاع ةكرشلا

 شاه« هي دانام تك < را رلس ةدابز نده وير ىركت ل1

 ! وبدا لوا قابأ ب هد

 .هيئادمص تردق يا ( ةدنك يدك ل -.ايلهفوث

 .ريووافش هنروعش هتسخ

 زك دانعا كرون رك زود رق زوزءدالل ضن 2 هند هزل



 ا

 . ىدريلك م زالىسهمدا لوبق ىنامولوي

 ندنمابسانم نالوا هلبا تفع ككل لزوك طقف ب . ايلدفوت

 ربل لوا ناسناك ةتارك تلف هاد

 "ىراكتفع تردق 5 وح ٠ قويههبش ء توم .  تهلءاه

 (داط مح ةنسح لوادعأو ندزعا  ليع ىدح هيفدك

 ىديادر< ىاوعدرببوب هليتقو .ردبإ لوح هب ىجايم ريب رجاف

 .مدوسىزس تقو ريب . رومريدراو هنوث ' هرم زعامز طقف

 فد درت ديانا اونع  مئدا م غقاول اولا قف 2 . اننةق و

 ال كوخ كسا انام اذان . تالباخ

 نيسنالبشا ا ا5 كيو هنأ تلكسف هل ردروأ كرك 5 داق

 ىزسنب . زرددبأ هظفاح اًئاد ىصئادخ ضعب 2

0 
 .:ةدياذلا كب نيةديون  ..الهقو

 مقاط رب نيح 3-5 هرتسابام سب ٠ لكَح 2 تأ

 ةشوببلوا هدب تاذلاب ؟ نيسالوا ئبءدلاو ك 0

 هكمريامب هديا ماما هلراش هلبوأ ى ءدنك رار هي 2م

 ؛ ىدرولوا ىلا اهاد ىديهساوا ا ادي ف 0

 تااوغا راداقوا ٠ مهيرح « مرهوسس ىئاقتنا ءميىلربك تباغ

 ريدب تر وص ٠ مهركفم كج هن وشود ىرانوب هكمراتف رك هب هئايس
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 يربندرل نوك نوزواوب ٌصىدنقا ززعم - . ايلهفوُت
 ؟ هدلا- هنزكتلود تيفاع

 .ىلاء ىلأ « يبا ؛ مرددبإ ركشت هنا رجاعد رص 2. تلا

 ىرب ندقوح :ءادجلا لهده زمىدنفأ -.ايلهفو#

 ىرلنوش«مرهديااحر:مرومديأ 3 ىنهعيا هداعا .هّْرََس ىرلتو

 . زكا

 .مدهمهريو ىثربب نامز ريب جيههزس رياخ ءرياخ -- .تدلءاه

 زادي ده اناب هكر كسر وراس العأك م ى دنقل مرتحم -.- .ابلهفوت

 رد ولد كينديا دسزأ ىيرلتميق هلراديده وب ءزكيدردنوك

 هرلزوشوا ةكمادامعرك, دوك هدتاتتلا تالت

 راحور 00 ركلا راركش هئدلوا لئاز تر

 قد طوق نارو ى هيده وأ ءرلهيده تميق يذلا نا

 : م ىدتفا ؛هتشيأ . رشود ندتم.قدغر هس وك نيكد

 ؟قكيس فيقع نيس 01! تلا ١

 ؟زمىدنفا_.الهفوت

 ؟ةكيمازو كت

 ؟ كسروب هتسرا كلج 8 1

 لزركو فنضع ل ا دكمزو هنتي اكتانعد 107
 هدئسسانم و تيسنا ان وكر جبههل زكت حك زكتفع زكهسإا



 ب _ ةوالبلب

 ٠ كرورغ لها هنيراطا تو ضن رعت
 كو لدا راك ىادوس
 « هريجب قهدتموكح « هنوناق ”ىدقال

 هقول يدنا  ىكزعا كرافاعا

 ظ لمحم ىدرلب| مي 5< « ريصىديارملا مي 7

 ؟ كمكح هعاج ٠ و نكم "0ك

 كتامم ىسادرف هسامريسايوأ وقرو ريب

 كناج هانا كرا ىدئاتسا 2

 ؟ كتايزأ «كعا نيناهدتقشم ولرود 1

 : لوبجم م ماع نالوا زكود ج 6 يرلمزاع

 ناجحا ا را هل١+درت هدكعا

 ءراحان ىرلقلابف مولعموب هداسد

 . حيحرت هدةمريدتيا هراقلاتفوأ لظم

 اقر وق را رودي زد كي فدل

 ان ردا فو 2 لوا نانا طرا

 ىرارقو ميدصت لعشم زمغب دقأب ره .

 لاثإ د ةفلوص+ هر ف قوش كت
 وج نحر ىارالوا هدجك وأ ةرظنماكوأ

 ناس دتالاخ ناخ رولاو نخا

 ( كرهروك يبايلهفوت -)

 . همونوأ ىكراهاتك من هدكرلاءد :ىرب لزوك يا



 ها

 ٠ مىلتكوش ل هك ا
 | راراقيح سوبنولوب و لارق ]

 :(ةيدنك ىدتك ) كيك ا

 ؛ هتشيأ هلكسم ردوب ٠ ٠ ؟ ىمقلقوياب « ىمقلراو

 ا 00 هنردغ كردقوبد

 كنانف باللبس هنشوجح بولك 00
 تا 0 نافوطوب ىمكم

 ؟ كا تاك ىسيكناه بجع 0

 3 فاك وف 0 1 را 2

 كيلق ىنرجض هلبا وديوالوا رولوب ناياب

 :كمسجوب ىسيعيبطثا ريماكمخز كيب
 نحب هفز رطوت هلك 12| ىد هلأ

 76 ناناتش ئدراتوا ان وأ ندط د و ناجح 5

 ءان ورد يدلي 4.2 قاموي وأ ؛ قرد قام ويوأ 3 3

 شوب نفك هدقودلوازب هدربتم بشاريز

 درفريب هكيمراو كن-وةيوا مولاوب زيكو د
 ؛ردراوىرلابؤو ردن «ىئاهوا لصات نسلم

 قاحمأ ردركقوب ىربندرلهند هجيوب
 : اح كنرهيسمالا نديا ديد

 .هبامز ريقحم ؛هروريوتس نارود ْ

 , هملظو ىدادب ىودتيا كرلدادبب



 دس أؤهودح ب

 قكديعس تنس كنيروعش لالتخا كتدهلماه هكمرهدبأ 0

 2 كركتامضف هدلاحوب . الوا ركوة مح راد هبذاح كرس

 لاح ىتدلماه راو وأ قاملوأ 0 فرش هدايز رك ه

 .مرياسبالو ا راودبما ن0 هلع هذبأ عاجرا هنسعمبط

 .مادام ال أ هلو هدهدرب و هللا ا ايلهف وك

 ا راقمح هجيلارق

 / هلارق.) 6 ندرك ةةلاروف الدف وك 6 سودنولوب

 (هيايلهفو / مهنهلزيك زب هسرولوروبوب وزرا مرادمكح راكمرك

 اكل رك ركتل كلا ءىرفاط لاعتشاو ءوقوا ند تاكك و

 ؛زروروك فددز" 6 اىنالود ندنون ٠ رحك همر ىلوقعم

 دهر ىامس ريب هكرد ندراش ققحمو بر# وهدايز كا طقف

 راج راسو اطيق تل

 ول ١ ورعود_كبوب 3 خوأ ) ةيايتلا 65 هك لارق

 الجابريق هدنروص ريب هنامحر ىب راداق ل ىمادجو رازوس

 لدعير كتع انا نتمل الراب هلث رك زوذ كن ةيحاوت ١ روي

 ميد لس هلرازوس 0 قيد ركتطنم 3 هللا ذاق

 ا( 15 ا(ىاءرد لد هداد هاذ ندكلم نم كتحاح

 ؛رويلك ١.- مروري ديشيأ ىسس كنغايا. -٠شضورواوب



 0 0 5 ٠
 . ىدنوروك ىيدتبا نس نم راو رماح وادخل هجمت ركوا

 ةدتنكتوا ماشقأوبمرهدبأ نط راردهدنراوج كىارسرلءدآوب

 .رابدلا عا نيا تاع ما

 اشاع قوداو يزةيرلبدنتا هانبتمشح - . سودولوب

 .ىدنولوب هداجر هزكمدنب نيحنا مهنا توعد هيدا عامساو

 ىنغيدنولوب هدوزرأ ريب هليوب « بلقلا يمد نع -. لارق

 هدايزاهاد مرلنمانتج زينع منونم كب ىنالود ندكيدنركوا

 .زكيريوجو رغود هراهسناك | ىبكوب ىيراكفا.زكيديا قيوشت
 هنتسوا شاب - .جنارقنهزور

 | راراقيجنرهتشن هدلكوجنارقن هزور ]

 ”يفداصت اربز ؛ركلتكح هادي ذو رد كوم - .لاق

 سو.دتاح عورمشم نب و ىردب كيايلهق وك 0 ريغاج

 هرمةمورك ىاكرخ كييدتك نرسكملوروك ,) 1

 ىهي>اسموتاقالمز رطهلتروصون؛ زغاحراودددرب رد دعاسم

 ىراعذم نديتك رح تروص :نكجت انآ كفا هليقرال

 هديا فشك" : ف داكلوا بولوا تبحدرد كدرد ىنيدلوا

 ظ زكج هليب
 «ايلهفوك نلكوس هخينيلك هس: عبطم هد رم -.هحيلارق



 هةبيرملح

 تاذلاب ىفندا رغوأ هروعش لالاتخا 0-0 جيارق ندزور

 .ةجتلك انو «رددت ىبس طقف .٠ روسدبإ فارتعاىكيدتيا سدح

 . رويهماتسإا كمدهلب وس زوسرسب هديابوب

 جازمتسا ىنسيدنك اقشاب ندوب ٠ نرهتشزهدايك

 3-5 كب هيهمايديا جازمتسا قدمك نكسمم كيب تعأ

 هدنقح ىسةيقيقح لاك اريز .٠ قودلوب هدلاع ريد ريش 1

 نونج ' هعدخ ضعب نامز زمغبدشدلاح ةياماو وشو ل

 .روشأب قاماحلاق هليا ديما

 9 21 (لوبق نإ ىربس - ١ .ةجلارو

 : يبه نلمتنخ ريب هليماق 2 ٠ جمارقنهزور

 نه ريد قوح دل ءاضاوأ طقف 0 نورس نور

 - ديا دوش ىراقلا

 هداماديبهمربو باوج نامههرللاوس ض رلقودرود مر طقف

 ٠ ىدرومولوب
 ىهمريو ىدوههجنلكا ان وك ضع هل هحيبلا رق

 8 ع هدد

 هدنرهزوا,كزلوي ءايون فداصت « مادام 0 مارقنهزور

 0 « كدهليوس 0 قودلوب يجايدهموق جاف ريب



 ةميحج بأ ذعىنب ؛كرهدياهدافتسان د مايلو يلام و ندمتيفعض

 .روهتسأ كعا قوس هب هم هلشنأ ءاتكرح قاحالابق قدحتسم

 ورايوب .٠ ميىل هموروبهدنرهزوأ نيمز ريب مالغاصأعدنب

 نيحبإ قامالاةايهإفغلا ىلع ىنادجو 52 3 تار جا كتوبوا

 (راقَح ) « ودقاروط مكجمدبإ ل

8 

 هرث'د رب هدوطاش

 هرار يكن رهتشن هدليكو ار ةنهزور ءايلهفون« سو.نولوب «هجيلارق «لارق

 هدوسا تايح.بوديا هراداهناهامىف هيحاصم ىف. لارق

 هن ةلب وس ىنكيدشود نيع هاش رلاع ندي قرىعدرل ع 2 1

 ؟ زكسمنم
 ا ٠7 توهم أنه إ



 ا

 ىدياهساموادلبوب «قويمدوأ نيا كم ريو ىترارص قيالهدادبتساو

 كفير> وب. راداق هب ىدعيش ىتي رلشوقاباب قانوتوب كتكلمم
 رسلاتما ! يقش زسنا دجو ٠ ىلناق . مدربت هل زيمس هليسدشال

 ! مكشا هننب جوا ! ماقتنا « وا! زستمادن هيفس« نئاخ !ىناح

 هماقتنا ىرمهج تدجوغيدلوا ىدالوأ كلوتقم رديريب ززعم
 ىحشا ريب قشإ«وبسورواريب « هداروشهدلا- ىيدتبا قيوشت

 راتنعل ٠ رلاءددب ٠ رارفك . رازوسوروق ءىبك نيداق ىئاماب

 000 هتاودج كيو عاكس ملف قارالوالوجتسلا
 ىمارد ريا ةنشابب ككشنا مهركفم ا اوه اومن :مرود ديادع

 ف لي انس نتا كيدحم ؛ رامجم ىلع نكرم اماع

 ىيراكي ديدروروا هنادي١ ىنيراتبانج لاحرد قارالوا را

 وضعرب زجعمكب هدهسق وب ىتاسأ ك لق لعف 3 ءاريز «مدتيشيا

 هرايجايدهموقوب «هدنس راق كمدجمع( 4 ) .رونولوا ناس هليإ

 :مغاح انانيوا يسهحراب ورئابتربب ريريدك 1 اتق كعقو كمزدت

 .راريب رك |ءمغاج ايالقوي ىنهاك_ناح كج هديادصر' ىنيراظنا

 مكيدروك : مريليب ىنكيدلك مزال ماعإب هنهسرولوا كج هبهرتت

 :ززعمهزمز وك ناطيش «زمسهببش .رياببالوا فاطيش حورربب فيط
 مب هك لامحا « مسدليب هن ٠ ريليب هريك هلكش ريب ننوروكشوخ

 هيب ذوفنو كح ىكدتبا ارجا هنيردزوا كرانالوا هدمتعسط
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 ىدسك ىنسفن رل هقهش ؛ ىدنيا مسرت هدنزوي تايسح “ناشي رب
 .ىدل ارللكش كنها مهليصخش هتخاس «ىح الم ةفاككنيدوجو

 (بوكهح) ؟ ىلكد هلفان ىمهفاك كرانوب؟ىلكدبجمتسم رائوب

 هن ه(بوك هه) ندقام الغا هلبوب هن ردروأ - روغا ىفحا

 هدنس دنك راداق مالا تاكرحو تابعا نانواوب هدب ؟راو ذك

 قرغهنشاب زوك ىنورتايت ©« ىدراباي هن بجع ىديا هسنولوبهد

 ىيراق الوق كنورظانهلرلداب رف بيهم « شازخناج «٠ ىدردبإ

 ىيزوب كراموصعم ىد ريتريدإ بج ىرلم رحم « ىدرديإ كاح
 هعماس كلم «ىدردبأ قرغتسمهتريح يرلفوقو ىب «ريتراراص

 ىدرديا ربزوريز هد هجرد قاءالوا راود راحود ىنهرصايو

 رك ايلوخ:نيفياح ىلبلق روماحو مس رس هزحسم نبربارب هلكتوب

 رييزسسح ىشراقدما وعد «مروييروط لطاءهتشيا ىبكن يكسمربب

 تانبحو 0 هذ مه ءمروب هم هب هلب وقت ىئرب «هدلاح

 نيا لارق ريب نانولوا بصع هلتبانجريب هنانوعلم كا ىرادتمبق

 يقش ىنب مك ؟ مىهشيجريب نب ٠ مرويهي همولب و د :ىثربي جسبه
 ناب مك ؟رتسيا قامالتاقوت مك ىعزوب ؟ رسب قام ريغاح هيبد

 قايقيط ةعزا رك ا ىمغالت ريغو قام تاحهيد < حل ١

 را اينو ساد . يشامازقا مك ىناعياب اناب ىرلنوب ؛ رتسيا
 كلام بيكر ناح 5 وك دو نبق راكبا اإل مئىضار
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 ك1 راد انو ا ىف( ىتقال از غ) ؟نيسيمروبهلكيد

 .زهىدنفا 0 ل .ىجابدهموق شاب

 قالا ىذا ريماس وا ةماققأ و راي هذلاح وأ د - توماعت

 اليو واو راو وطن رو كع ندحب ىلا :نوا ايو كيا ندا

 ريايب اياب لصاب ٠ ركسيمرياي هب هللب مهسردبأ 0 ةوالع هنجلأ

 ! ىنوب زكسيم
 . نم ىدنقأ « توهك . ىحابد هموق شاب

 ةلكتوأ . ركديا ببقعت ىتاذوب ٠ العأ كي - . تلماه

 ( ل ساد نوح از. كتبا زارحا ند كما

 هةماشقان وكوب (هنرهتشن هدلكو جمارقن هزور)مرلتسود زيزع

 . كونك كك د < رو لادو مغاجاقأ نا

 هداك « جن نارقن هزوز)! زم ىدنفا مريح . يارقن هزور

 ( راراقيح نرهتشن

 ١ دودو تاكنعم كلا كود ( كلارا 2: تيكا

 ىدميش ! مفي رح ريب اباقد ءزالياح هنن,فوأ .مركلايىدميش
 يدارتحالايخريب ىلعج ف رص.:كنيجحا.د هموقنانولوب هداروش

 ىس هعبا رابجا هياملوأ داقنم هنس هليخم ءككلم ىنحور ء هلبا

 ءدعلا قيبطا كنسوتوروق هك . هدلا- رب ؛ يلكد 2

 ىددقا راشاين دنرل زوك ءىدلوا يراصباص الماك ىم هرهج
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 أ ١

 . ريشبتب :مروديا احر ىعددمشيش
 احرهرخ لاب ىزك اموقوا ىشقاشم ءالعا كي  تدلماه

 همايدي|هلماعم نسح هرايجايدهموق وب( هسويئولوب ) .مرهدبا

 رونولوي هدنفطل كنكلا تقددنام | كنيراتحارتلا تابسأ

 مروربد ةداد ردم رك

 كزملاوحاءىلاوحا صال >كزمئامز رانواةركسيم روييديشيا .
 هد كتايح يانا نيحيا كرس وزارد.دتماقم ناحية
 كتسنءد دكت اف و. هيسأ ندفاملوا بطا# هنيرلةديعت 6

 .ردالوا قامايزاي هباتك ربب انفدزكرانم

 .مرونولوب هدةلماعم راقودلوا قيأل ءرانوا <. سومواوب

 يا كدا فلل ىا ىسيادأ .تياضا: حرا ب د
 مك ندىجماق ىديا هلونولوب هدهماعم ىنيدلوا قبال هسكره

 ةلماقمه روك د كمدبجو فرش ى دك تاذلان سيدرا

 هدحسو ا زكم ؟ كرس ةسازا راداق هن ئراتقال كرو ركل
 .ركيرو: وك يرام ىرايدك ردن

 ! زكيلك « رايدنفا - . سورئولوب

 ركرانويوأ نواب .زكيدكك ر ارب : مراتسود - . تولماه

 رلاقج ىجايد هموق جاقريبو سوينولوب )ركج هروك ىيديب ند
 ين سود ىسا . ( هي ىجايد هموق شاب قارالوأ يضوصخ

 هلماعم نسح .٠ ذم ىف ززعم دك
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 (روقوا) . ىخاند هموق شاب

 هلا ىرلشاي زوكو قايا  نيلاب
 ند كر هي هلبا ديد يرلولا
 ءددشاب نالوا لجان لوا نآ رب

 كتيدولووو « ىسهجرابزب

 روتسم هلسالي ىندب عكيدزأ
 - نكريشال ود ىرهشهدلا-ىيدلوا

 هلئاسل لمس ريهسلوا شمر وكم ك
 ؟ نمهليا رلتنل هنادرك خرج

 هلا ىحيلق نامأ ىف ك<سوريب»

 نكربنال اجرابىماضعا كنجوز
 .زوسلد ىتيدرابو5 كيهحبلارق

 !ىدبا هينا راطا ىداجرف
 هلتك الف كرش هحركم

 « رلالوا زلك هتعحزم الصا

 . ىدبإأ 21 هتمح م قلطم

 دوو نعل كنامسا

 .ًاقلظم ىدرعترقشدف ىراشابز وك

 ندامالغا ىرازوك؟يميدهمشنكد يكن ر! زكفاب - سوينواوب



 كا

 . هلكل رشم م ريب يئيداملوا

 ىيلق ىلناق ك «سوريب» .نامز وا

 .رنأ تشهد رب هدتسوأ ك«مايريب »

 ! وفت نادركخ رج ىا اناس !وفت

 ! راولا يأ .هبحق اناس تنعل
 هذا ركعاسا» داكن د عاررد

 يرام كيداركدا

 كتنهوذ رد. كوودبا نئاخو دروخ

 الهاك روح ءىتربنج
 ندنامنآ ىالإب كيالراووب
 ! هنافسأ ماقم راقت

 .رويديك نوز وأ كيب -.سوولوي
 :كجذلي زوديرك هير رار هلل انس كر 0١

 نيحيا كنوا !ركيديا ماود مرهديأ احر ( هب ىجايد هموق )

 هسقوب « مزال لاصام ريب هناخود دوخاي هموظنم ري جعولوك

 .هك هبوك هه ىدميش ؛ تأ ماود ؛رالقويوا .

 يدحلازق لضرب ظقف ا
 ؟هحبلارق ىلشوب ريد -.تهلماه

 .ءدافا ريب ىلا ؛ هحيلارق ىلشوي رس «ىنا وب -.سوينولوي
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 ,ىدلاق كَ شلورودروط هداوه

 نشغولوامسرت ( سوري ) هك. دلادر

 كلا 2 |[ 59: 3 دالخرب

 هنيدصقو ىعأ ىموزاب ناوتا
 , ىدتيا عانتما ندكمأ تعاطا

 ندلمع ء:ندتكر ح ىدلاق طقاس

 كرات راج ند هوطرنوف لذ
 زامادايميق راطولوب . راصوصامم
 زاواىبريلاق راراكزور نيغزا

 هدتجهد ريز كرانوب نيمز
 اه و روروط بأ 0 مولوأ

 نيهليا كاح ىناوهقربو دحر

 ءرالراووي ىناغرص اقام رف تشهد

 ندننوكس ك < سوربي >هلبا هجووب
 ماقتنا ىامح نانايوا ةركوص

 ل ف دا 4 ا

 كنجيكح ك( يولقيس) نامز ري جيه
 هنسيادم ريم لامعتسا ك(سرام)



 ل

 ةراباؤ وان دة قوحو

 .رالاقاي كردي برد اشوي

 ىحباق مىدف ىصاع هنسوزاب

 ءهدري كب دش ودربلاق 5

 .زمهلبا تعاطا هنيدنوادخ

 ماس سا «سورس» ليدع ىب ىودع

 ه بضغ بولكم ؛ريري دلاص هنكسوأ

 رجي ىلاوه زكلاب ىيليق
 كنغاصي| كفيس ملاظ طقق

 «با؛ىف رشود رابتخا ا

 ىسدعلفق ريْسَح ك « نويلبا » نامزوا

 رويهليأ سح ةلتدش ىل هبرضوب

 ىسوراوجرب و رونوروك 0

 رولوا كاخيرس « ندنامت ركوج
 هلا ىتشهد رب ةماكتهو

 :رديا ريخست ىنغالوق كسو رب

 ىمراص فيس كقابهتشب اكن وج

 ىك تود ك< مان » مخك

 5 رونا ةقشوا كتاب قا
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 نكروبووأ هدنس ر أ عوكعم

 0 شهدموب 0 هلناق

 هنأ كن رس وحنم اهاد تاقرسب رظن»

 ندم و كوك وا كير

 همرا ليزيق ريب راداقدنغان ريط

 . كرازيق.كرالوغوا شمئابوبهك
 مف كروم كرات

 ل كراقاقوس نليزرو هنيغناب
 ملاظو سوحنم .هني ريا دج سكب

 :ءشمورو هليغاجي نريورونربب
 و شو رواق هاغتاو تدح

5 5-6 
 عمام هلناق رس شهوط هل: رود

 هليرازوك رزكب هرلغارجش
 66 يرو 1 0 ريدا

 كانو د« دور د 1

 : زكيديا ماود ىدمش

 هلتقاللط 520 لزوحص «ريلس هللا ءزمىدققا- .سوسولوب

 .زكيدوقوا ىلا كي .هلبأ كنها د ل

 .(روقوا) - .يجايددموق نري
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 )0 ىدبا رايواخ «نوبوا نحنا ماوع ؛ىدروبامل وأ 6

 ندم هك احم م ىرلهك اح هدرابش ىكوبو هحركف مب طقف

 بتريم ءدئروص قفاوم هقطنم هركف كرلنالوا ىتوقاهاد

 همرطاخ . ىديأ مارد رس شمايزاي هلرنه راداق ىنيدلوا هداس

 نيجحياقامايق ىلآذل ىىوضوم : هكىدي روسبد ىسريإ ء رويلك
 هدب رلوا#مح ىرلفل وم ءش ماع وق هسرن هدرادقم ىفاك هنيرلر عش

 داما ريهر طقق قري ركف راداق كحد ريدتبا ماينا هلأ
 مالغاص: نسحتسم لوصا يكد دبا سرت .كرئاوب كردليديا

 كِفارذد :فيرط هدايز ندقالتوأ لزوك «تيطل مدرادات 00

 110 د ىد روت دك كم وجم د دصو د تروص ىسةحر ان .رس

 هدّكن هباكح ون صوصخابو هباكح ىنيدنالكا ه«نوديد م» كي

 هحراب وا . ىديا ىسدحراب ف5رالوآ ى اح ىناتق ك« مير

 :ىدباه ٠ ؛كياللشا ندراعت وش هسأ ءدرك رطاخ ذل

 ب ؛ يدياه
 7 ىبك نالباق 27 نيغزا « سوربي » مموقروق

 .رالشاب هليأ يمد < لنور >وأ «لكد وب رياخ

 ىرلحالس موكشم هكسو ري جنوقروق

 ىدرزكب .ىديا هراق د ىَركَف

 ؛ هتغلناراق ئريشز كنهجبك



 ىح ريب ك«سنامور» ريب دق .ىداوأ عقاو ىيك ىنيدلوا مزال

 ىرابجايدهموق )أ ريع ر كاوا يع ءدايزاهد رس ركب وقوىيارطس

 :روبلك ى نس كمش دنا مازتلا ىحالك راصتخاهتثا ) ك0

 (رريك ىحايدهموق شرايو ترود )

 هلح هحقودلوأزس ا اكد ةرلداتسا 5 .تءهاماه

 0 ندي راوك دما مفاعل قدس ا ل

 راداقهنزكزويىلهيههروك ىنس متسودمزيزع ز كدلك افص . مرابتح

 هملاقصهباق رانا د4 زكسشاو ا ىله ربح ئثكأ راداقدن .شماللاقص

 ل | مهناخ عبك لوك 5 نير ويلك ىمنا تل

 هدا زاهاد هنامس فون جوباب ريب 0 هك هلم وك عر هللأو

 نعل تره - ىدييس كس نود: للاقري 5 هددر و هللا .

 ىدناه . ركيدلك امد 0 «مرلداتسا ؛هبالوأ قالتاح 0

 0 1 2 راهاش ه«سئاف نانعوأ هةنردزوا ئش .جدروك ع

 رب ند زكي راف ءكديا داريا قادنرب ىدديش ناه :هدذان شا

 . قطنري جيم .ىدباه كرةجسوك هير

 ؟ ص ىدنفأ قطن هن  ىجابدهم وق شاي

 مدشعتيشإ ى رككدتبا ةارأ قطارو ةرك ري كح تدلماغ

 هعفدريي زكلاي دوخايىداةولوا ارجا جيههدنرهزوادنح طقف

 ربظم هلتيموع كقلخ ىب.هحراب نوبوأ وأ ء مروي ال رااخ



 مله

 ىوك يخ رات عجاف  كحضمهدتتايبعا ىوك ىخيراتو ىو

 هياكح زسدودح دواي هدنويوأ ره زست (مسقت «هدم وو

 :رلرد ىراجضويول ىلا كاكنامد راجحيوواف ا

 كيب« هتوالي» هدهنءردنيزح.دابز كب ءاقهنهس» هن نيجناران وب
 كرك هدزانويوانالواهدسخمدعاقولوصاك ؟ءردلةثا

 ءردووي ئدتسام كرلنو هدراتووا تك 1

 هذه رح هل وس ىيرضاف كل ليك زيف ىأ 0 ل .تدهلماه

 ! كدب ا كلام

 ؟ ىدبأ كلام هيدنزخ هن ىث -.سوسواوب

 0 هئيشريب جيه اًقشاب .هزيق رب نسحلا ردان  .تدهلماه

 - ىدرود وس هدةح رد كوص ىتنوا

 . لوغشم هلمزيقدن ىنهذ (ةنادنك يذنت ) -سونولوب

 ؟ هتفدز رايتخا يقوي متح -- ت هلماه

 مزيف ديب هدمنب ركهس رويريغاج هبيد هتفءز ىنب -سوبنولوب
 .مروسوس هدهجرد كوص هك راو

 .لكد هيقظنم ةةجيلن وت نيدو رغد 1 نارا ١

 ؟ زمىدتقاردهت هيقطنم هجيتن هدلاحوأ  سوبنولوب

 هيمست علاط . مريئاص ردود هيقطنم هجيتن  تدلماه

 قددلا هع وق و ىش رهو ردبش ىيدترا وزرا كيللا .زمكيدسا



 زيك (نتونولو)

 ! رايدنفا نوسلوأ ريخ رافيرش تقو - .سويرئولوب

 «يارقءزور «هدزمس .«نرهئتشن هدإك كيهلكيد -.تدهلماه

 قوجوج كؤيوب زككيد روكوش -- عماس ريب هغالوق ىه
 . ردشم اهقيح ندنغأدنوق زونه

 رابتخاهكت وج ؛ ردش م ريكر اركت هغادن وقةكلب - .جارقن هزور

 . راريد رولوا قوجوج هعفد يجيك رس

 -رايجايدهموقاناب: مهلوس هزس.مرويبذ ا تداماه

 روب هليوس ورغود كب .كديا تقد .روياكهي هيأ ثحب ند
 . ماع «ىدبا رقم نك مأن « ىحا ص ىسنريإ رازا « 15

 .راو متادوح كج هيةليوش هزم ضصىدنتقا - .سويئولوب

 -ور) 4 اتقوءراو مثداوح كجهيهليوس هزمس ب 1

 ا كر » امور 2 ؛ ( وس

 ٠ رمىدنفا رايدتيا ت امان هارد روق .سورولوب

 ِإ هاه ٍإ هاه ا هاه كم .تدهلماحه

 ةهةوثي نحنا ىح 1 م ومات سودمواوي

 .ىدك 1 ءدكشا روتفا ره 00 .تدهلماه

 يماعىوك«هدمارد ىجحرات «هدايدم وق هددعجاف 2 .سروسولو

 همحأف هدب رآث وبوأ ىوك يخيرات هددرل 43 ضم ىؤك هدب رانونوأ



 زاعاد هدد .هىمدجمت .هدسايح ى اننا كمردب ءردىللا رق اقراغباد

 «اقود» زوي ءقربق«ىمربكب هنيريوصت ريبروتاينيم :نوكوب :نالوا

 ىثريب راقيح هنجراخ كتعيرط هددوب ! ةملا ناحيسف.رلريريو

 !ىديأ هسلس هدب ضف نو هفسلف ؛راو

 هنهيمأر هدج راخ قارالوا ناعم ىكي دلك كرابجايد هموك.)

 ( ريلي ديشيأ ىسس
 : راج ايد هموق ةكرلا ترا دك

 -رللأ 0 ل 6 « روب 00 » رابدنقفأ - .تدلماه

 كلوبق نسحري« تافإرمشتو .تك ازن « ىدياه ءركيريو ىزكي
 هع هلماعمددن روص قفاوم هناداعةثاك هزس :رديسهيداع تمالع

 20 كيدرتسوك ىشراف هرلمحايدهموق ؛ كيدي هدعاسم 4م

 لوق نسحو تك ازكي درتسوك ىشراق همس َِك لومق نسحو

 اهادأ ىهاظ هرلنوا ةكوح مراقروف ندم هعوروت هدانز ند

 .مهجم طقف .ركبدلك افصزس . مرو هنيزاربا تك ازن هدايز
 .رابدنادلا رد مالاخ هكمهدلاوو رد مردي هك

 رب كيد 1 هد يكرق تنك مزيزع - .نرهتشن هداك

 د15 ناكر ويس ىراكزور زد كلو نب - .توهإماه

 لجشيلاب رد ىنهاش رسب تقو ييدسأ نددبونح 00 : 2

 . مرد ديأ قيرفشت ند



 ا

 .رلروي هبا تراسج كي هيةمتيك هيورئايث اقشاب

 يرلن وا ؟ لكشتم ىندق وج وح قولوج !هن - .تدلماه

 ىييدشكد ىراسُسقال 1 .رارويل ! هراب نددرت ؛رويهلس مي

 ال رع حالا 2 21 از هيام سوادا

 هساملوا ىرلشيا ربب قاحاتوط اقشاب ) هسرارويلوا ىجايدهموق

 00 ل ل راك دعا احا (ردندت الحا تاعوإ

 ندن راكدّنيا رو.< هناعال ريد را دك مرات هّدعنص كد

 هبهمهإب وى راك دتبا قازمسة>هنمر 0 كرلفل“وم ىلالود

 ظ ! ىم راكج
 ىلآها ؛راو ىثثيا هد كف رط بيا نه هللاو- حئارقن هزور

 ا "6-1 يهمروشود عازن هنس مدا كاتو هد

 ءرانرب ةحكيد هلك هناقوط تاقوط ئحايدهموق .هلبا رعاش :ناروي

 يىدنولوب نامز ىتيداملوا ىلاممحا قاعازاق

 ؟ ىمحيت _.توهلماه

 ! ى دايلي رقافكوا ذأ - .نرذتقن هداك

 ل تروا لل كل دلل كيد وباع
 كك هه»>قرالو ا هلضف « ضىدنقفا تودي - .ارقنهزور .

 (؟) . رلرويهلكو روسءد ىتكوي هلببا ٠

 مدح ا ريز . قوب ىشربب هداعلا قوف هدباوبا ل . تءاماه
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 رات و نيكت كا ركام وخل عا كزس -..جنارقهزور

 . رايجتويوا نانولوب هدرهش نكيأ ربارب هلكزس
 اتا[ فدررب ؟رازور دي |تحاس هدو وأ صا س00

 ىرليدنكن دن رظن *طقن حئازاق كرك« ترهشك ركىرندمتياتماقا

 . ئدرولوا لمدلاف اهادتاف أ

 .ىداتعن امئان وب هريخ | تاماظن هك مرد دب نظ .ارغهزور

 راماقزو راك رود طلعو مي دنولوب هدرهش نب  .تدلماه

 ؟ ىمراوىراير تشم قود: قرروا هدودميش

 .٠ قوي تبغر كلوا ىسوىيعود ؛ رياخ --.متارشهزور

 ؟ىمراروينالصاب : رويلك ىردلبا ندهنوب - .تهلماه

 ماودهدةاقالراب نيع.هدشور ىيعامتاد:ربا>_.جنارشأ هزور

 خكورو ريب هداروب « نصىدنفأ «طقف : رايدتيا ههج هيدعا

 وواءراوىمهيناموق ورامرب لكشتم ندفوجوج قولوحو

 ؛لرومدلا ارجأ ريكو ج لنا < يدير طل
 رهظم ؛راروزئالشمقلا هوو رسل رمالا قودندض 0

 -رابتغا ليزتت كرايجايدهموق ىداع .رلنوب زكلاب نالواتبغر

 كوج «مرود رايجاب د هموق ىداع ) ريدا تريغ قوج هئب

 مزب ( رارو ريو نفص ىداءرلجت ويوا اقشان ندنرايدنك رلنوا

 ؛قاراقروقندنرلوك وس ىوتزاق كرانوا ضرايلجياق قوجريب
 < تولءاه



 ا

 ناسنا ءرزكب هطا ربب راداق هن هجاكذ «رزكب راداق هندكلم زي

 00 لك ١ رددت نوعا كتاقواتح زانع تنز كللاع

 هزور) 1 رك ككل دار موج قيقد وب ردد

 همتك همشوخ هدنيداق (رلرولوا امتمستن رهتشزهدلبكو حارق
 ”روددبا اعأ نكيدتك هيكوخ كنداق كمل انقاو كروت

 ٠ىدقوير ليش وب جيه هدماقع ضىدنفا -جنارشت هزور

 همك همشوخ رلككرا » نيجت هدلاحوا -هتدلماه

 !زكيد هسمولوك تقو مكيديد« روبي

 ايددموق نالوا شمكيري هنيرهزوا لوي -. جنارقن هزور

 ىيراكج هروكح لوبق نسحزا كب. ندزكفرط كرايج
 تيدوبعو تمدخ ضرع هزس .نيجيا كنتوا .كرهنوشود

 *رلرويلك هيوم.

 شوخ ىجايد هموق قاحاي انيواىنلور كلارق  تدلماه
 000 والا يون تاهت امح !نينط انساني

 هيدمكحما اوهداب<قشاع؛قاجاناللوق يجتاقلاقو ىنجيلق هيلاووش
 ”ىراتيوص ؛كج هريتبب ًاحاص ىنلور ناولهب ىجالاب ؛ كج

 «زيقددزادوس جنكو كجدرودلوك ىرانالوا ساسح ىغالاط

 «هليبهساكمزال ىسامراقيح ندنزو ىرعش زسهيفاق نيا كنوب

 ؟رايج ايددموق وب ردميك . كجءهديا نايب هجتسرس ىنتابسح



 فق ا

 باوج هن انوب(ه نر هتشن هداك هجفيفخ) -.جارقنهزور
 ٠ !ركس ريريو

 ةلجوا زوك .هتشيأ : هوا ( هتندنك :عدنك )د كل

 ناب ركةسروييوس ىب ركا ( ًارهج ) مروييديا دصرت ىزس

 .ركي همدايوس نالاي

 وب ىسو سغود؛ راي دتريغاح ىزب ءزمىدنفا --. نرهتشن هداك
 هلئروصوي :مةليوس هرسىنغيدلوأ نيحأ هن .تدهلماه

 ىنالودندهلعسم ركغاحاحا انابدك ا كح هدياكارتشاهركفارتغا

 لق هركغلتشاد رارسا ءهركترذمتعم يشراق هيهحيلارقو لارق

 ةملس ىببس :نيح  طقف «ءدزلنامز كوضصوب نسال 0

 نو هدام تاجا و لوقا كلا ىمدتشن نونا

 ىدلوا زيكان زحهجردوا متعيبط ركهسرتسا ىسوعوة لك

 ا خزرب ريب زمصيإ| اناب هراس تريح ناياثوب «ضرا ٌءركفك

 كزمشاب ركبقاب .هيرق بيرفل دوش « ىميسن ىاوه ؛روينوروك
 قاطوش شمالا هلبآنيزرز ثنا ءامسديقوت دوش قل

 هيإتك رب قوغاطو ءارع | ناناشانابا!هللا حدراحبف 0

 كويوب هن ناسنا .رويهمتو روك ىبك ىش ريب اقشاب ندتاراخب

 ىهانتمانراداق هنيناكلم !ردِسم راداق هل قع: زدرانا ةماب

 هجراوشم !ردتربح ناياشو غيلب راداق هن قاكرحو لكش !رد



 هلا 2 ١1

 . لكد نحيا يس ربي جبع

 هيفام عم «مريقن تتعدد دنع ويمحت نأ كم كش .نبيجنليد - .تدهلماه

 مرانتسود «زسههبش طقف ؛ مرءديا ضرع راركشت هزس

 ىلتميق هدايزن دنركد هني هسنواوا دعى تميقزا راداق هن متاركشن

 1 رولا تيرم هلع يفر داعازأ رت . رولوا شل

 .ملاقاب كيهليوس ىدياه :اناب كتالكأ ىدياه

 ؟زمىدنقا ملهيهليوس هن .نرهتشن هداك

 كلا كيل وت وارك هس سماد سنع تدل اج

 001 كر ماحب نويتلوا تاوح هلأوس مب 2

 نا ككل ورب تقع روب.الراب فارتعا عو ا

 الا قارب هك روك ةلكد ةئللاما هتنرايم كفن هدام

 .زكيدابريغ اح ندنقرط هحلارقو

 رك دفا ىلا ءىأكي - .يارقنءزور

 دل فلس ذاكرا نك آل :رككحج ءر بانا رس وا - تداداك

 امو بل سنا تلاوو كا كييك 1س
 اهاد ندنبو هنمات ىسه.جو كزمغاةسود نالوا شملات نوصم

 ه0 را حا يدم اهلل 12 1 ها موس كدرتا 10

 بولي ريغ ا. زكلوا وكت سارو تسيرس هلم ءمرهديأ احر

 ك1 تا يحال
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 بسنم عار هليأ هموكشم تالابخ را تدهلماه

 ىمعدنك ءرريك هنيجما كتغوواق ىجاازوجريب .يديا هساملوا .

 .مدردبا سايق ىرادمكح كسور و

 كصرح هكنوج ءردصرح تالايذوب -.نرهتشنهدليك

 يثري اقشإب ندنس كلوكح كلايخري نيهلسإ ىيرهوج
 دل

 ل ئس ساقشاب ند مل لاح ا

 تيفح راداقوا نيهام كي صرح وعود -.فاش

 ..ردلكد ىش ريب اقشاب ندنسكل وك كندكلوك ريب هكءرد
 ءدمرازادمكح ءرادوجو دمزاجتلد ءدلابوؤأ كدا

 ك رمراجتلد «هليراترهشو' ترض فد رم زناهرت را 0

 ىمهنانام ) قاواووا كا ( .رد ترامعن ددرل 22

 : ملك د هذدلاج س كج هلس هبودود هللاو كنوح 20

 .زرءديا تقافر هزسس - . نرهتشن هدإكو جنارش هزور

 هذا هلم م تبعم نكد ىزس زالوا اسطق < تل

 م. هليوس هنس هجتسود رين ىميمصهزس اريز 1 هتسا قاتوط

 هحتسود :هجقيحا طقف راو مرلنديا تقافر شهدم كب مب

 ؟ كسروا هنود<رون هزل هداروب م هشوب وق

 اقشاب «زمىدنفا كدلك هيهمروك ىزس - .جئارقن هزور



 ءز در انالوا ىمسصد ىسرغود د نر ةحشل هداك

 ي-ءورغود؟ ىلكد زكسفقاو هئيرئارس كتداعس .تدلماق

 ؟ريخ 0 رده ريب وأ« وب

 ثداوحرياقثابزدنكيدتيا تفعس ككملاء-٠ارقنهزور

 . زمىدنئأ 6. قون

 نكأل .نحنا كنوا هد رو.شالقاب تمابق َُ تدإماه

 قالواقرأل هيةماي رددت وك ةسيد هباروب . 0 يح ركرخ

 ؟زكيدباب هن هتداعس نيحنا

 ؟رم ىدنا ىه هسح-_ .نردتشن هداك

 رد سوح رس اقراغاد_٠تدهيماه

 .ءرد سا ريد هد ملاع هساأ هللوا٠خئارقن هزور

 ىرل راد>:ىرللادز راداقو'ءند:سالاءادد ه.تدءهاماه

 .ىربب ندنرلانقك اكن وا اقرامتاد هكراو

 : .٠ 0ك هد كفا هدر بارش هزور

 لك سدت ريد نيا كك هدلاحوأ 0 العا كيادن» تدهلماه

. . 1 0 3 ٍ 

 نينا هر دونول ابو قل هك اع زكلاب ءامش كنوع

 ءرد سح كو اقرامتدا

 نديا سي هزم ىباقراماد 3 هدر دش ول. جن ارش هزور

 .رويلكراط نيجاركحور كس اقرامئاد ؛ ردركماهأ لوط كزس



7101 

 تالق

 !رارايتخا الدب جعزم وب !فوا  تولماه

 رارريك نرهتش'هدليكو جنارةةهزور

 ءرك فاح الوأ روييرا ىتدلماه زمىدنقا ٠ سوس ولو

 «هداروب هتشبا

 .مدنقأ نيسريو تمالس هللا(«سوينولوب ) -«جئارقن هزور
 (راقيجسوينولوب.)

 ٠ زمىددقأ مرتحم - «نر هتشن هداك ٠

 1 ىدنفا ىلكوسكب*جئارقن هزور

 :نرةتني هداك نيسلماب !مراتسود قداص :ىبا مب ٠ تداءاه

 واصوأ مب ءركسم ىف ركساصان كيك يهءجئارقنهزور نيسلصاب

 ؟ مراثوجوح
 ءانق هن ىلا هن ىببك هنامز لافطا هداعلا ىلعجنارقن هزور

 ةدانرندتمو 1 تداعسك ردومتيمهبح وش نرش

 : زاكذ هد جوغرس هدنشوب رس كيداعس 2 ىزي

 ةيدنلا ىقابط :كظن راو رودنوق كتداعس وهو 6 ا

 ؟ىلكد «هدنس همدقتلاكا

 .زم ىدن | :هايوأ هن هايوا هن ٠ جنارش هزور

 «ركس روباشاي هدنسإذ> ىلإ كتداعس هدلاحوا . تدلماه

 ا كني رافطل يتعا



 ال3

 ينمض كيراو ا!رهكوي وق ندنرازوكء رد قوشوروب ىرازوي
 0011 تعد رز يلمع فاللا :ذزا كي ىراكذ «راقآ

 هددسيأ ممواعم هلا نش معو تال ام ا ل راد

 ىجدزس اريز .مروباملوب بدأ قفاوم ىنامزاي ىرليش ندر

 لصاوةملس مب مان ركيديا هليب هديك هيىريك ىريك ىِك جكش
 هركيدريلس الوا

 تمالع رلزوسوب راداق هنيه (هن,دنك ىدنك )-- ٠ سوينولوب

 نداوهوب ( ًاربج ) راو هك امو لوصأري هني هد هسيأتنج

 ؟ نم ىدنفا ركسوم راقيج
 ؟ىم نحنا كرك همرازتعا تالماس

 "00 2 لية نداوغ ادب وم ةقيتح نامزوا_.سوسولوب

 011 و كر اداق 4 ضقت مع راب وج (هتيلتك ىدتك )

 00 د1 ٠ ىعاحاام لوا لاو ةرك ضعي كتحو ققعوي
 |ىباسا ىبد هبا فداصت هلمزيفو كج دبر كر يي

 م

 هرو هلبأ فورد ىاضرهذايزاهاد نديوب همس ٠ تدةلماه

 ا متايح ءانثت سم مايح ءانثت#ه متاح ؟ رد قول ىشريب 5

 (راقيج سوينولوب)مىدنقاركلاق هجشوخ.سوينولوإ



 موب

 ؟ىجزاو رك ريق ريب: :..كرد واي ةشالرب ايضفلا وأ ف 11

 .نضمىدنقأ توهنسوسواوب

 همك: نكي عا .دعاسم هنس هك مدمن وك. .تارلر اذ

 هدنروص جولي الاق هلماح كركْزيق كرس طةف«رد كرام قاملاق

 .ركرديا تقد هب هطقنوب مسود.لكد قاملاق هلماح

 ؟ ركس ريريو انعم هن انوب ( هنيدنك ىدنك )  سويئولوب
 ىب هدالوا ةلهو ريارب هلكت وي ءلوغشم هلمزيق مب هنب ىنهذ

 [لتخم نونوبسوب ءشملوأ| لتخم ىروعش « ىديد ىجقيلبان اب. ى دام اط

 ةلتحمو قشعدمكلجنكه سريلك مزال كمهلي وس ىنسو ىغود نكال

 ةحرد نيقاي كب كلاحىتيدنولوب؛مدشود هد نب هرللاح هليوب

 روبوقوأ هن .؟جمهديإ داريا مالك انوا هني «مدراو راداق هنس

 ؟رمىّدق|[

 : .تاكككتالك : تاك تدإماه

 .زمىدنفا ند هنثحب -.سويواوب

 ؟ هند 0000 هاماه

 ىنايدلوا ثحاب ند هن كباتك ركغيدوقوا  سوينولوب
 .زمىدننامروِس رود

 أريز ! ند تايرتفم هدنهياع قا رايتخا.مدنقا - ت ةلماه

 ةرولواريقىرالاقاص كرلرابتحا هكرويبد فاؤم ىجو.ثتو زامارإ



 الث

 .زراباب ىلهبر حبوب . لارق
 (رونو روك ب دلكق ارايوقوا كتهلماه)

 !. هرهجزيكنا تقر هن . ركقاب . ركقاب هتشيا  هجلرق

 . رويلك قارايوقوا ىثريب هليا هيدج تقدريب تخيدب ىللاوز

 نب . ركليكج هدرككبا ه. زكليكج هنقشعهللا - .سوينواوب
 هحلارق ) . زكيديا هدعاسم انا !خوا : مئاجالوقوص هناي

 (راراقيح نورضاحو لارق

 .زكساصان ت هلماه زم ىدنقا مرتحم سوينولوب

 .مر هدنأ ركشت# نإ الإ !ناويسو دع 3 ىباكب - . تاماه

 ؟ضىدنفا زكسم روييناط ىب ب سوينولوب

 .ركسجقبلاب رييزس زسهيبش . زس ههبش ب تدلماه
 . رياخ زم ىدنقا ىمب  سويسولوب

 ىرك املوا ا هلي وا كوس هدلاحوا_ تءاماع

 .مر هدب ردا

 ! زم ىدنفا « سومان  سويولوب
 ىلسومان ًارظن هنثيدك كللاعوب , متسود توهث# ت.هلماه

 .ردقاملواهدير كريب :بختتنم ري هدنجما ىثنكك بنوا قاملوا مدأ
 .ضصىدنفا ورغود كب ءوا -.سويولوب

 رانووقهدكب وكر يب شم وأ شن وكاربز >(قارايوقوا).تدإهاه



 . رويلوروك قفاوم كبهلتع -- .هجيلارف

 ًايعطق ه ركريب نب:مرهتسيا قامروص ىنوش -.سوزولوب
 تح ورود اقشاب كشا 0 نك كيد « زدهلايبوبوب >

 عدلا عقاو جيه

 .روب هلك هم رطاخ ميول ىسورغود .لارق

 اقشاب شبا (كرهرهتسوك ىيرازوموأو ىنشاب) -.سوينوأوب

 لا رك دي[ ادج ندسعرا كميرازوموا شارب

 هدنيمز زك ره. ققيقح«نب :نو-!وادعاسءزاري لاوحاهكريريو

 ٠ مربراقيح هناديم؛ هسنولوب هليب

 ؟زريليب الواعلطم لصانهدايز اهاد هك كلاود لا د

 ترود ىدامه ٠ درك ضعل هك“ زكسرويلس .سويولوب

 روتي كا دقات ور د ءددار وأ ت عاش

 .روساب هلبوا 1 ب ةحيلارف

 ؛ نيستكك هيار وا مريقارب ىميزيقءهدهريصوا # سوينولوب

 دصرت. ىناقالم تروص ءممنهلزيكه نسهقرأ كنهدرب ريب نبوزس

 هتبروعش ىنالوطندتيحموبو .:ةسرو.هفوس ى وأ 0 .ملمديإ

 «مايالوا ندنراراشتسم قترا كزكتموكح هسارثم هلكلاخ

 هرزوا كتيادراداىرايجتفبج؛ ميهديا عباض يكلم ام

 .زكيديا ىمايبك كلتفبج ريب نب



 هال :

 . ىركف وا هسربن
 :مردعسيا كعا تاتا ئمهدلوأ هذارم هلبوا ساو لو

 دل ميد روك ىنكيدتيإ تاك سك هلت ارح هليوب كش و

 لواندزامحأ انا مزيق اهاد يمك ىلهعا ضر عهد ووش

 مديهسانيوا ىناورىسدتخت دوخاي يدهصام ىزايءمدشعبا سح
 ىنراشازوكريبهميلق نيمياراطخا ىن-املاق لالىبك قلابريب دوخاب

 «مديادسلو أ ىح ريسهتحوب ىبك مشروب همروأ دوخاي مديا هترا

 دمفح ليك و نانولوب رذاح هداروبأو نك تا

 كشي اب ةعردءراخ « طف ؟ ركل در ووو د د هكيتح هد اا رق

 كنس يرلترم> تدلماه هكمدي د زيق جنكو مدلوتود هني

 ردزس هجمت وب «رد سن هرب ربب هدنجرا> ف :د كنيدلوا بر سنم

 00 هن . نسبا بانت>| ند هيحادم امدعب 5-50

 ندك درو ىسردوب . مدتيأ هيت هدىسه.هعبأ لوبق هيده هن

 كدب كا در هلبا هجوره « ىدلوا رادةرك محياصن نا

 زساهتشا ندردكءهردك قويت جاح هبامازواىبهياكح هو روك

 ندةلفيعض .هغافيعضن دقلزسوةبوا :هغلزدوقب وأ ن دقل زساهتشأ هغ
 00 5 وكوب كردجكك ىرادج رد وب تبياهنو هرطاخ “ىاشيررب

 . ىدلوا راتفرك هتنج ندبا نود ىزمهلمحو نانالقداص

 ؟ زكسربد يدلوا يمولبوب وب -.لارق



 سا 0 مص

 ىنسهطقن ريب .ركيديا فطل كجهظح نيب ءمادام -سوينولوب

 ( نوكوا مئاحايوقوا ندةمار

 «تياددرت هدنغيدلوا ندشتا كرلزيدلب »

 ؛؟تراددر هدتكردتبا تك رح كنا

 ؛ تباىتلت بذك ققيقحو

 :هعاذذر الص هدنك دوش

 ءمروبامالوا ردتقم هرعش نزو ءالهفوث ليكومس ىا

 قوح>راداقهن ىنسنك ال « ملكد كلام هنيرنه كلوا ىعرادقبش

 «مربلدىليكوس كي مني ويبدا ؛تيادامعاهدايز كي توهت4مروييوس

 .ردقاحالوا كتيحىادفناحكنسامتاد هجقودلواغاد دوجووب

 اضما

 ترءاه

 :ىثىكي درتسوك انكم ريق ان عر هتعاط| ةفيطو ا ١

 عوقو كماحرتسا مزيق هجقودنولوب هدماحرتسا هعفد رههعزيق

 رابخا هحلوا اناب هلت اليصفت ىهيابت طساوو ىلحم ىغبدلوب

 .ىدقعلا

 + رفعنا قاتؤضا رك شعرك تحي نالعإ ود

 .زكسراسب ركفدن هدمقح مب #.سوبن ولون
 هل ركفهنهدنقح مدا ريب ىحاص تماقتساو سومان ٠لارق
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 .ل هك نكأل؛ رد هن هدلكد قاموا ىلد.هج

 ”نوسل واتس راو انه قو هديركزوس_.هحيلازف

 هيا اعتسا تعنص جيه هكمرهديا ني ءمادام - سوينولوب

 زيكا ردك كلاحوب .ردهضحم تقيقحربب ىنساملوا ىلدكنوا«مروبي

 د ؟ناودك كب نماكواورغود كنون ءردورعود.كي ىناموا

 0 ام رش ءانفأ . :هلاو ىأل ؛ ءرابعزت هسحالدا هتقلا

 لد كنون رات مج هيدي لامعتسا تعنصريب جيه «نوسلوا

 ل قافارا ىدس ك5 و ئاديسم هديا ملست ىنغيدلوا

 "00 ا كتلوساو : مو ريو دءاهاد 2تيفك وي از

 من : زكيهلكيدىيا ىنب هجنياك هنالاقوب ءرويلاق قاملوب ىتوب هتشيا

 مب هليقيرط تداعو تعاطا زونه هكمادام ) « راومزيقربب

 وشانابءزكب هلكيد مرددبإ احر ٠ (ردهب زدءدعلا كك

 .زكبراقيج نسهجيان زكي دياهظحالام ىدميش ءىدريو ىلوتكم

 <هبالهفوا و تاو لو رك :نادمض ةنافاو :(روقوأا)

 «لز 00 هرابع ريب هتسدجزاماراب « هدافا رييانف هتشيا

 5 رةفتفنا 0 دس طقف. ردهدافا رسانف

 (11)1 هنضايب ةنيس لزوك كنوا رارطسوب

 ' بوتكموب ( كردسك ىيزوس كسوينواوب ) - .هجيلارق
 الا هك ينو دقزط تداداه ههيدتك



 مااا

 كلام كراع نضوصخم هرفسوب هدرت ىذا

 ىدبق تانيمأت نليريو هديوتكموبهتس همك ندر
 دغاكري هلارق ) . روم احر ىزكامرويوب هدعات 4

 ] (ريربو

 نويكموب د زءامزري هدوسا قفاوع ءاللعأ كب كل

 رايتخا.زريريوىءباوجو ردياهظحالام زر هديا قيقدن ءزروق وا

 نديدميش هزكتمحز نانولواحوتت هلتيقفوم هليوبو زرككيدتيا

 هدمتفايض «ماشقاوب ؛ركيدبا ت>ار ىدياه : مر هديا راركشن

 زكيدلك افصهنطو .كج هروكراركت هلباطاشن لمى

 ( راراقيح سوبل هروقو ناعتلوو )

 . ىدلوب ماتخ هل_:ةقفوم ندح شياوب  .سوراولوب
 كت هعسو قمشح ىاضتقم كرالأرق « ماد امءزسو مرادمكح

 هحيك ءزودن وأ نيخ زودت امرا قاملوأ هن ققادص همز

 هعلاطم ناب هنير هزوا رلنوب « ردزامز ني نامزءهجيك نيجي

 يش ريباقداب ند كيا بئاغ ىتامز ء«ىب هحيكىزودنوك كا

 راقطن نوزواوردىحور كركف« زاجيادك ماد ام هياع ءانب؛زاملوا

 ىراصتخا:رد هدنءاقم ىدهيجراخ تانءزتو ىماضعا كركف

 يلد ءداسانوب نب ردتىلد ركلتوا تيك حا < دا 4|

 هداس كمنتاب, هنفب رمآ ككليلدريب ىتيقح نوح «مروييد قاملوا



 د

 نوسلوا ببسربب اقشاب ندنميظع ني

 "ردا يدك نواالعا كي ل

 ( : رريك ربارب هليا سويلهنروق وناهتلوو ء سوينواوب)

 ناهتلوو كيهليوس ! مراتسود زيزع « زكيردط افص  لارآ

 ؟ روب هليوس هيزمردأرب. ىلارق ايج هوروت

 .رويبدي.ا رلامو ماللس هلب اقلب هزك رلانمو مالس.ناهتلوو

 رد ركل هس دار دار 6 .بيفعرمتاس اوك كارا

 0 د اواو كل "اع + ىدرد وك ىنسا كسن

 نيد اىخا طقف ؛شمرويلوأر هاذ هنكي دلي دبا مج نحنا

 كا د 1 ها 00 تاذكتاكرادن هجن دبا

 قارازيقدنسدعا لاعت ءاءوسهلب وو ىنتيلواعمو ىغلرابشتخا .ىدتيا

 هدسأرب ندنروذ .ىدردن وك هسصططق رغاوأ هسارب ندنروف

 ندةعقاو تاجحون و ىدتيا ىتات هلتعاطا ىتسعا وا كلارق

 لاعّتسا حالس الصا هدنهياع كزكب ممشح تاذ :قارالوا

 هو تا ىلا درع هدك را كنة تكس

 كل درا ل ل لا يورو ناسا
 6ىدخا م دارا < ع كيب جوأ ئوتس هتندنكا

 كراع ناوزأا طفش دابوط نيا: نولي 1

 دكا ىلل 21 را فرظس هترمزوا الا واو هذ



 هع ع

 ( راراقيج دارفا جاقريب ن دتيءمو نرهتشن هد ل ك«مئارقنهزوو)

 ( رريك سرنولوي)

 مك دردل هءاحهوروت تر ادلك لاك كف .سوسولوب

 . ردا تدود هلتسوم لاك 0

 .نيسردب كراثداوح لزوك اعاد ند 00

 ؟زمىدنف ا ىلكد(هليروطرالشقلا نسي دنك ىدنك)_.سوموأو:

 هتتمدخ كبللا لصان ىمح ور ءءرادمكح راكفطل زكلوا نيما

 كِلارق ءذىمتتادصو الخل هسروسدلا اق
 (قازايوقهنتتسواكننلاىلا). مروي دهاربصحسوإ واهو اه
 زئاح هدنصوصخ بيقعت ىيرلزيا كنهقيتيل وب غامد ىيعوب هكركم

 هكمرهديانط هسقويءالوا شما بئاغ ىبهداتعم تااردىغيدلوا

 .مدلوب نيس قيقح كن هيعيبط ريغ تلاح ناك هعوقو هدتهلماه

 مروا ناج نيجياقامالك ١ .اناب كتالكأ ىنوش!خوا - .لارق

 مثداوح مب « ركيديا لوبق ,ىرل ثرعبمالتو -.سوينواوب
 .قاج الوأ ىزرج كتفايض كوبوبوب

 هب ىر هكا ىزنواو تاا رجا نستانلا فاض

 ببس كرزكلغوا ( هي هجيلارق ؛راقيج سويلواوب ) ١ لآ
 - .رويهليوس ىنغيدلوب ىسيناشي رب

 زماودزا هلحتمزيو قدنتافو كنيردبهك مقيا نظ هجيلارق
 6 تولماه



 . ركب هميا توف قص رف رب جيه نيحيا قامالكأ ىتوب
 هكميءاو يدتياثخقوج ندزسءرلىدنقا زي نع .هجدلارق

 3 5| يدوس ةدايز اهاذ: هدنهرأ راثابح رب هذ رشاخ لاح

 ىرك راتعابن نينا نوك-جاقرب بولاق ربارب هلمزب . ردقوب

 زكهسرون و لوب هدنفادل كما ف رص هنيرغوا ىلوصح كم رادبما
 . ردقاحالوا تافاكمربب ناياش هتغلراذك ركش كلا رقرب زكئافاكم

 قح ىكهدزمرهزوا زمرابدنقا هانبتمشح ىباره  جمارقنءزور
 لك ءاح د1 ند زر ىسا رح | كني راعات اهم تاذ أر اهلي راتسع ويتم

 .ارلريابب هروبوب نامرفهزب

 ىزءصخش هداروبوزياسمهداقنا سكه .نريتشل دلك

 00 امدح اراكشا ف دكت ف قروي جف الت

 . زروريديأ مده وعضوهزكيرلابكاخ
 .نردتشن هداك ق داصهدهزس :جنارقنهزورمرهدياركشن:لارق

 ال رة هدلبك مردديإ 10 هحلأرق

 . زكيديا ترايز ىملغوا ىدميش ناه هنقشع هللا « ٌمارشزور

 :ىرابدتفا ,زكحاقرب ندزكحيا ىدياه . ىدشكد كب تاهيه

 .نوسروتوك هريينيدنواوب كتوإماه
 لا د تيفال رس دج جا رع رابز بي :نردتشت ناك

 م نامأ توك .هحبلارق



 دعك ذج

١١ 

 هرئاد ريب هدوطاش

 ( رارريكىقلخ تيعمو نرهتثن هدلبك حئارقنهزور «هجرارت«لارق )

 هدزس . جنارقتءزور مزرزع ركدلك اينص - .لارق

 كمروك ىربندقوج ىزس. نرهتشن دلك مزيزع ركيدلك افص
 ىلع ىزس «جايتحانالوادرلزسادعامن دنوب .قدر وبدأ ا

 هديةلماه . ىدريدتيا اًضتقا ىهمريدتيا تاج هزمدزت هلجعلا

 خسانل:ردركسش هلا تاهواع ردح تلا ةديح خساتت نالوا عقاو

 هنلاع ىكسا ًاحور كرك سر > :مروربد

 راداقوب ىناقعءاةشا ندننافو كنيردب . رويهمدركب راداق هرذ

 .مرويهمهنوشود بيسري اقثابنب ؟ راود ب, كج هدياناشيرب

 هلكتواىربن دكلكوج و 2 ؛مرهدي | ماح رتساهدمزكيكيأ ىه

 كب ىنتعيبطو نكلجنك كنوأ هياع ًانبهزكيدر وك هيبرتربارب

 قاملاقرفاس» هدزعارس :هداروبن وك جاق ريب ءزكيديناط ندنيقا

 ا 0 ىتوا هلزكتتافر .زكتولوب هدنفطل

 هسراو ىببسرب نكم هج زب قام ول وب يمد راج وم ولعماب هجزب كنكل



 ش الاس

 مكجهدبك هيالوب ىلارق ؛ لك هلي. ىدياه - .سوينولوب
 كزمءبابط هدملاع راع مكر دس اخ تح هليماع لاح وب هتثبأ

 0 عقاودهيناسانتاصارتحا ركيد يبدا الو أ الاتثمم

 :مدتياردك كي .ردياقوسهناديمون تائبثت ىتاداراوهراحتا

 ؟ىمركدهليوس زوس ريب هجريغا انوا هدرلن وكوب ٠ انابهليوس
 رككيدتياهيصوت انابطتف ء زمىدنفا, لك وس. رياخ: ايلف

 ىد لك همدز و را رك وم 6 هلهحو

 ما
 هكمرداليا فت 1 .٠ «نانري دا بج ىنوأ ةتفعا 2 .سودولوب

 ندكمنالا نب.مددتبا دصرتولبا هكاحمو تقد هدايزاهاد ىنؤا

 0ك ل تير ريد هذ 0 ءروياعأب ى ريد اقشاب

 هدرل جةكءابلاغ.نيدريو ىندالب هللأ ك.وقروك مب. معا وسيدي

 3 .هدك.ش ود هباطخ هلب| تدش طرفه دنسهمصخش

 6 ىلاملوأ مولع هلكسموب ءم.دك هباملوب ىلارق 00

 هدبإ دلون ند همربداس ىحوب :قاعوط 0 هكتوح

 ريلسال وأ لاح ا هدايز ندنك كجدلس

 ) .راراةح ٍ

 هرانال واددمشاب



 ش
ٍُ 
 ا

: 

1 

 هنيربي ىريب ىرل زيد:قولود ىب؟ىكنام وك« ىس» رهج ء شق راص
 ىناشهدو لوهك..نبج هد شاون روت ن دمنبج ايوك :قاراشإل رام

 هلكاقيج همئاي هلرظن ريبزيكا تقر يسكرتسا كما فرعا
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 .شملوا نيغليج نددتبحم اناس  .سويبواوب
 روق ندنوا ىنورغود طقف ممايب ساروا مدنقا  .ايلدفوث

0 

 ؟ ىديددب  .سوسولوب

 ندنس هجنل وط كنلوق .ىدقبص ليتوق .ىدلاهنلأ يملا  .ايلهفوت '

 وسر 2217 يي ىنأأ ركيد .ىدشالقازوا

 نوزوا . ىدلويوق هيهعلاطم ىىدربجهلتقدريب كش قاحالا

 هجفيتخ ىأاوق هرخوم . ىدلاف هدتيعذو وب تدم رب

 ىدريدنيأ بوريدلاق هعفد جوأ هجوليوش ىنثابو ىدكليس

 ىندب نونرب هك ىدكح ءا'رس زوسلدو نارد رو 0

 ىدنوروك ىبك كجهروتوك بولا ىتتايحو قاحاص راص
 كونشود ةنيزورواكمزومواىشأ ..ىد_ لاس 0

 هليا ورغود هييلاق هدلاح ىكيدهمتا لاعتسا ىيرازوكو ىنيدلوا

 ندىناف توج ؟يدروياوب .ىنلوب.زسزوكةكابوك . يدهلبر

 .ىدامريب ا هظ رد ندمرهزوا مب ىف رصلإ عاعش راداقهبهجنيةيح



 دشن ا

 هتةشح مةكسم 58 هليارللوب قيشالوط 0 كرهدبا موجه ند

 تاملعت كبر دربو هزم مب . هلهحو وب هتشا : زرولوأ لصاو

 : مدالك | « نص ىدنفأ .تود م .ودلاسار

 .ركلواهدتيفاع.نوسلوا ركقيفرقح قيفون  .سوسولوي

 ! نم ىدنفأ مرتح بى ودلاجار

 .ركيديا هدهاشم نيعلا ىأر «ىنتالبامت  .سوينولوب
 0 دل ةيوا ىلا ودار
 نيستيأ مر هداوه ييددتسلا قارب «هدرسب 0 .سوسولو

 .زمىدنفا العا كب  .ودلانيار

 راقيج <« ودلانيار » ) .. قدالرامعأ هبللا  .سوينولوب

 (رريك « ايلهفوث »
 ؟قويدب راودب ءاياةقوت ملاقاب لك  .سوينواوب

 ! مدس مدشود هتشهدزاداقد زمىدنفا إ د . ايلهفوت

 ؟ هنةشع هللا ءندهن .سوسولوب

 سل هرب نكي لوغشم هليا شيكيد هدمدطوا  .ايلهفوث

 . ىران ارو> « زساقباش ىنا « قيسجا ىنتمي ٠ تولماه



 دكا ١ هت

 قدك رؤس هليسدحاثتفا باوج <« ممادنج د دوخأي « محمد روك

 . زامرود يدك تكنيك

 ٠ زهىدنفأ : ويغود قوج .  ودلانار

 وب ٠ هلبجو وب ٠ ىدنفا . هدلا>وأ ىلا .٠ سويئولوب
 ريب هللا ناحبسف ؟ مدكج هيد هن مدتونوا ... هلبجو

 ؟ مدلاقهددرت « مدرويهتسيا كمهلبوس ىش

 ندكيكل سك روف هليسحاتتفا باوج » .  ودلاشار

 ميسم هر انو دوخاي مودقاأ >» وهد « زامرود 0

 . ركيدلاق هد « هلياوح مماتنجدوخايو

 ندكيمسك يركز وس. هلباىجاتنفا باوج وب كش سدا

 2 «؛ وسغود هللاو . تودث » « هد زامروط ىرك

 نود ؟ مريناط ىنماتنج :ريريو تبامهليوش هناوج بطاخم

 نالفو نالف نوكىكلوا انو نوكوب دوخاي و نوكن< دوخاي
 تسارشوخرس :ىدروينيوأ راموقىبك 3 ءمدروكملبا

 6 دوخاي « . ىدروم.دبأ هلداحم هدسويوأ بوط ؛ مدلك

 57 0 دوخاب الا ريد « مدروك ىنكيدرك .هلحريباتف 2

 هك اظلواندك :يددب ركنم روبالك ايزو باو

 ىلهبرحتو لقاعز.هتشيا .ركسقاحالوا شمروشودىغلاب تقيت>

 هنيرهزوا رايش كوكشم و كرهورويوص ندنتلا نامص تاوذ



 2ك 8/-

 تروص نكرديا مانا كنوج :ندهن .رياخ - .سوينولوي

 0 ندع تعاتس ىكاكم وا كس رلب هدبآا كس ارنا

 ىصياقوب طقف : لكد وا مركك . ركسيلامامتولوب هدنادانسا

 قاياناقيلد نالوا مولعم هجدكره هكركيد.ا نانا هلتروص وا

 ندراقلنيغابج ىلا« ىتلزسةظحالم ىلئاياغو ىراقلزسلوي
 . نيساعولوأ نظىش ريب اقشإب

 ... ص ىدنفا مرتحم طقف - . ودلاشأر

 ىنغيدلوا هنموزا هركابإي هليوي :قوب - . سوينواوب
 + لك كيرودتسا كاكا

 ميدتسإ| كر 2101 ترا توه سك: ونلاعار

 ا

 هكمر ودب نطو ردوث مال مب هللاو ل . سوبنولوي

 ل2 هل نشرك“ ةعدعد رد ولاتسوا: ري شحم اتيعتر

 7 2 ةيرلكل كنع وكف هداهرد نشف رك زار ندهرط

 52 كةونوق 6 ناهز لا هك هووأ كتلغولا ىو

 هليا ىلناةيلد . ركيديا تةددمزوس «٠ د رككي دنيا جازمتسا

 نادك كاذاسإ : كك دنا انوا :ةسرويفتو ريو اعاد

 ةناوتغ ىدلوأ رثاو نفع: تاريشت تكلم نونو فوط

 انوب دوخاي< مىدنفا مزي نعد .ركبطاخم ءركلوا نيماءءروك



 فس ا ا يي ااا

 كما شن

 كملغوا هركوص ندكيدنركوا ىنيراقيديناط يملغوا مب
 اتقحم طقف :كشيرك هباملا تامواعمن دنقاياهاد هدنتح ىصخش

 ندقاوواق وا كسل هعورزك صك كشروأةءةنسيف جيههدزكت

 ىنيراتسودوىبردب» .ركب هليوس هليوش.ركتو روك يبيكر ويناط
 ؟ ركيسمروبالكا ىبا< مريليب زاريب هدىنسيدنك ..مريناط

 ٌصىدنفا العا كي « توهه - .ودلانار

 هعد4 لكد قوج طقف مريناطزا رييىنوا » - .سوينواوي

 كي هسبا مكيددتسا كمتبا ثحب هزس « وا طقف » ؛ زكسيل

 هتسباهدبابوبو ريد < ردزوكدود هئيش نالف.نالف « ردهيفس
 جيه كداجيا وب نكال . ركسرديا داحيإ تادانسا راداقرككيد

 ريغا راداق كجمدا راد ةير ىسومانا كماعرا 27

 كب رح .ككلحيتك زكيديا تقد هيدطقتون .يدتقا ؛ردىلامال وأ

 راد ءركليلد ون ء ه«اسوجوت نالوا عارم ىكادرإ 0

 /' ركيرهتسوك ماهها 5-1 0

 .صصىدنفا «ييكراموق - .ودلانيار

 والهئود .كمعاقاشوخرس دوخاب «توهن » - .سودرسواوب

 ترشاعم ِهلراةتفشا « قاملوا ىحاغوغ .كمدهلبوس رفك ..كعا

 ركسريلم دك ناداف هرلارو) [ةكلخأ

 .زهىدشا .ريلب هنوقود هئس وما ىءماج ردوب تضم .ودلانيأر



 لصف
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 لكل ىكر عب
 هرئادربب هدنهاكتماقا كسوينولو

 . رارربك ودلانبارو سوينولوب

 ٠ .ركيريو انوا ىراهطونوب هلياوراب وب - .سويئولوي

 2 ئدنسا تودت  :ودلاثاز

 ىنكرحو راوطا « لوا ندر#.ا ترايز ناوا -سوينولوب
 اكل © رب ةتالاقا دايز كبي و هيب زون ولوب هدنافيتكب هدد

 ٠ ظ . رولوا

 | .ىداوي هذ من مب ته وكلامار

 لواب لوأ. ضحم تباصا .العا قوج هللاو .سويئولوب
 0 ةضانلا تامولعم هنقح ل اقرايعاد  ناولون هدا

 اشاب لضاب « راروينواوب نيج هدسي را 50 كديا

 بوديكح هتيعج ولرود» . راروسديا تتوتيبهد هر ءراروب

 هيلوُأ وب . زكت هركوا ىرانوب؛ رارويبإي فرصم هنءرلرويلك
 كرانوب هلبا تاقيقحدغازوا نيقازواو هلرلل أوس شلون وشود



 كا كتح

 "اللاص 6 هليوش يركشاب ك5 .قارارودشووأت يد 0

 هتسياركا >ءدوخاي «زريايب زب توهث .توهث» هسكركو* قاراي

 <« ىدبهسشودهزب كمهلبوس » دو>اب«قدرواواردتقم كدياهس

 لسانج يبيك « هساك ندنرإلا ةكردراو ىرلهليوا >دوخاب
 ناب ©« 0 تاناسب اقشاب ىلحيمأت ندعوتوب دوخاي « هلرازوس

 رئاد هزكك دام ىشريب .نوساوا هسرولوا هنيه ءدئاع
 مسق هرزكعاحاياميان نو نع هرككج ه.همربو ؛هرامأ

 هدتعاس ركغيدلاف هدراطره: ىنادمدمحر و نوع « ركيديا

 . نوسلوا ركتيعم
 كد مق (هدنفزيز) 2ك

 !حور براعضم ىأ لوا حيرتسم .لوأحيرت م ل .تدلماه

 ىف ىزكتينما ةمصالخا « هلثوقل 5 كمت ءرطالفا لذ

 «نوسلواهسرولوامداريب هدنامرد راداقدتدل.٠ اه هدريب .مردديا

 ريب ندزكح رهزوا يسيتودوت محم رانا كنواهاقح نوع

 كالا ىلا: مدي تدر 0 .ردقاح ايالوا كسك | نامز

 كميازار فشك «نولوا هدنرهزوا كركر اقادود ركبراقامران

 سوحنم علاط ى'؛ ردشمةبح ندن ريغبح نامز .مرهديأ احر ١قوي

 !نيسلك مزال نددن مامتوط منيجيا قاقوص هنيريغيح ىنوا

 ( . راراقبج ) .مهديك ربارب به «ىدياه
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 5 لو: )٠7 كيب ون هث قده .تدلماه

 0 كييلف ىركلا «رليدفا ركل هاروت 52

 راد هزككجهيهمل وس الصا ىرككيدتيثيا زكيوق راركت

 د مق هنيرهزوأ كمحباو

 ! ركيديا مسق هنجيلق (هدنيمز ريز) - .فيط
 | 3 ب اور هطايشوط راسخ | عروس لازال ]ع تدمع

 زيزد- ىجامزاق اتسوا؟ نيسروداس هيهلثشنا لصان هاتعرس

 . حهريدشاك د اهاذ. هرك ريب ىزمرلرب ءمراتسود

 زاجعأ : لاحوب ٠ نيا تح كراهنو ليل .ويساروه

 !سرع هناراكا

 لوبق نسح ىبك ب ررغ ريب ىتوا هسيادلبوا -- .تدلماه

 دك ردر]و رايش قوحر» اهادهاك كو هدرت ءوتساراوه .كيديإ

 تدك تزل فرح ركل نسخ لس دنا ك0

 ميدتيابيقعت ( نوساوا ركنيعم4يطا تيانع )6 ىبك ركفيدباي

 هكردطأ ارم نويلوا هكر واوا تي زع ناداقدت:تاجطخ

 ءردنكميمهمروك ب سامه ىلهتيا بيقعت تكرحطخري درطم ريغ

 هليوش كركنتقو كي هدرانامز هليوب ىب هكركبديإ مق

 يف را هشاح كماقرا ىكللوا 1 هدوي رهو هداروب : ئسانعم 600

 .ى ع .ردشملب دبا عجددنتل 1 ىسهمان رس ( تاحاضبإ )هدام كباتك



 4 ظل

 7 قاعد

 ةيةسلا نين جيه ىش 2 رو ب .تدلماه

 . رك امال

 نم ىدنفا « زا ا .سوال هسرامو ويسأروه

 شا ميش اون امأ توهث - .تدلماه

 هيهسمك هديابوب ء نم ى دفا ءمرهديا مسق ع .ويسأروه

 : مكجهيهغ هفش قش

 !رهىدنفا مرددبا مق هعاعأ هدنب ب .سوللدسرام

 ! هنير هزوأ كمجيابق  .تدلماه

 .زمىدنفا كدترا مسق كحيدميش .زك_ردياوفد.سوالةسرام

 هحتسمدداقو لودا .4 ئيز هزوا كمج. ابق ح .تولءاه

 .ةسرهؤوأ كمجياق . نام
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 1 ! . ركيديا مسق ( هدنيءز 00

 ؟ نيسروب هلي وس م هلا وب نس ©« تسود ! 0 .تهلماه

 اك ركيهلب ريلي 6359 مهل صلاخ ا ننسهداروأ نس كعد

 هنهمجأ مق © رو دا نيا داقرأ وب نالوا هدب زخم

 . كدا تففارت

 هليوس هيهسماك نامزريب جيد يثرككيدرزك  .تدلماه

 وكي دا مست هم رهزوأ 2 راد هرككج هدم

 زكيديا مسق ( هدنيمزريز ) .  فيط



 م

 000 1 ىلقج ؛ و زعو دق وب ةيشا شا تول

 016 كتشود هلو نردكمشي رك .ةاحاشلا جيه

 1 0 دك هر .ميبىرادف رط قاماي ريا بوقيص ىزئيرالأ

 ةيرك تك كنك ره هداسد 5 كسر وأ هسيأ هددرل

 نب هراجي« هجنيلكا ناب .ردىرورض قاملوا ىلمأو ىشيا صوصخم

 : مكجهدك هيمي تدامع

 ندرلزوس ىلامحو زسطنر راثوب 000 - .ويسأروه

 00 2 اقشاي

 مص نع هنغي دن وقوط هركتسفن تزعء:كرلزوسوب - .تدلماه

 ءمفسأتم باقلا ميمص نع مرهديأ مق « تود « مفسأتم باقاا

 .نسمىدنقا.قوي ىرب قات وقوط هسفن نزع .ويساروه

 ء(06) نيحباّوح <« قبرا ندس » « تودث - .تاماه

 ةارال اخ فيان, ٠ راو قاع رقوطدلم ترعا وو

 هديانيمات ىزس « فيط ميلوا زا .. راو زواحم هسفا تزع

 نمسك هد رمدرأ هيا هل : ردم اكل مط سوا اج

 : هي تموت راداق يداك ند رار كم كوا "يش

 تاوذ ىلهس رت « بيج و تسود«مراتسودز زعم ©« ىدمش يا

 .ركبديا لوبق ىمباط ريب كوجوكمل ركردتفص قامتولوب ركسعو
 ..زرددنأ لوش ؛ زمىدنفا رددت - .وسأروه



 م

 ظ هاد
 ؛: صىدافا ! ىف! ىف ! ىه ( هدقازوا) + .وي-اروه

 لك منيهاش م لك. مثوجوج !دهه : ههإ لهل, تدلماه

 ( رارريك سولل هسرامو ويساروه )

 .٠ ىدلوا هب زمىدنفا ىلا - .س ولل هسرام

 9 ربخ 3 ز.ىدنفا - .ويماروه

 : رة ىلا لك ود 6 ىنوش كنالك ا ترب يو .ومساروه

 . رانا افا 50 «رياخ - .تدالماه

 . اره ى دفا مكي 0 هللاو «ريباخ كح ءويسارود

٠. 0 
 : رم دا اذكهددن - اول هسرام

 قو رشا 1 0-5 1 انو 6 العأ كن هال :تناماش

 الوا موتك طقف 500 ىديا ىم راب هبوكرد مو ريد 6

 ..ركسقاج
 ميه :ةيللا لما 200 د 2 نسوا ةتسرام ل و الا م دفا 0 4 / ا د 5

 :رزمكلا

 010 هدو ةدواو رب رمش ريب هداقراعناد نوكوب تك .تدهلماح

 . ردث ود 2

 كاف.ط ريا نيحب ك..ريدإب ف زهىدنفا َِ .ويسأروه

 . قوي تحاح هد حجج يه ه:سا قمح كدرا



 ت3 ع جات

 2تودل ! كا ا رول هدقانأ- قارا ناوثري

 يكلم « هدنتلا كنافاق شملوا ربزوريز وب . ف.ط ىللاوز

 د[ لص 1 دلت يدتأ ةظفاحل ىب دك مدفن

 « ىنارطاخ هدوربو ىداع نوبوب ندتاحول ك.هظفاح توه

 كنانهاشمو ككلجتك . ىراكش زوون . ىبرل هل كرا انك

 5 تا تاناتتسلا ياو نع جا هسوق هناروا

 كمامد نالوا: نك ءان ديا ديو نكي داع ءيفاك ؛ مكجهليس
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 دبساف ىأ .ردقاحاياشاب دارها كنس اد رقت ار رتفد

 بيج - ىلاح نوعا. ىلمسست راك ابر ! ىتاحإ ىتاح ىأ ! نيداق

 مب ك٠ زاموا انف مدسرديا دق ىنوش هياروا 1 مرتفد

 هد هدلاح ىبيدالونولوب ىثريب اقشا نديئاح ربو « رياد هليديإ

 كندمايب الوا هليوب هداقراعناد هسزاملوا جيهةريل#ب هللديا مست
 هداروا نسهتشيا هجمع ءالعا كب ( رازاي ) منيمأ هنغي اوا نكمت

 ىب ! وبدا »:ردوش هجنياك همهلوراب م ىدمش .نيدروعاب

 . م-اتيأ لوبق هلي مق قلوب < .هكونوأ

 !سىئدنفا ١ نع ئدقا ) هدقازوا )  .ويناروه

 تدلماه ص ىدنفا ) هدقازوأ ( د .سوالةسرام

 . نيستيا هظفاحدللا ىتوا ( هدقازوا ) - .ويساروه

 نما ( هدقازوأ ( ع .س والهسرام



 اان

 تيقد
 راح ةنومعهدلا- ىتبدلوا ىصاعم ب جور هلارد بج رو

 توالن اعد هدمعز' تلاح « نيزسكما.ديا سيدقت نيرسقاكال

 «نيزسفاملاق تقوههماسا:ولوبهدس ادجو ناحتما «نبزمقامتولوا

 ىباسح كلامعا هدلاح ىتيدلوا هدئرهزوا كلءثاب مرمتيدعم هفاك

 رك :هلبلا شادراق نو هةدرتع دب منبدويوا « هرزوا كمريو

 «ردشهدم وب!هأ.مدليدبا مور ند.هحيلارق مه ءندمايخ

 كلام هباق ري رك | ! شهدم هددجرد كوص . رد شهدم

 كنقاز رب كنسلا رق هاكدلجح اًراماد:هّمبا لمح انوب كةسا

 وبطقف ؛هعبا هدعاسم هنساملوا باقن, هنتدافس و توبش شارف

 رك ثول كركف ءثماكةهسردبا تقع هلثرو 830

 نيسام و لوب هدثشت ري جيه هدئئاع كهدلاو كحور « نيساملوأ

 هدنشوغا ىنثياقامالا> راب ىوا«قاعابان واتا هلاوحههالا ىتوأ

 رامصياههللا ىدياه ءمياياملاق جك .تبا كرت هرانكيد ىتيدنولوب

 ءانا هلقتا:ةسترارخ نايالشا.هبالوص كحوب ةجن 00

 هيلا ! قدألراصيانةبللا هروب زةتسوك ىنشي دشاافاب ل

 ( راقيح ) ! همتونوا ىتب « تهلماه ! قدال راصبإ

 مل قرا ىأ! ضراىا .تاوامم شوج ىا :- .تدلماه

 ىيدنك ىدنك ءمياقىا ! خوا !ميهديا هوالع ىىيمنهج !رلهت

 قب« ركب املوأ موروتوك -ةئجف مرلريتم زب يا 8 تالا



 ريغتيالو تباثىبك ا فو هدبعك<دتيا هنسي دذك هدجا و دزأ نيح قي

 هلتيسن همادا دعتسا مب ىسةيعيبط تادادعتسا ءندنب نالواسملاق

 هل كا ل كل لو لفسارب نآلوأ تنكح ل

 قايذف « هلي هسنبا ىدصت هلافغا ةعلا لكش رب نان

 ةرلطم كتدهتش رف رب ركم واه ؛هد كلت رت ويش. زاماك راش

 كا اا هز كتبا تدع واع شارو وا هلش ةحل و

 كحاتص :نئاوان نامآ . ودنك هناوغوب هديا تق رخ لح

 هيهمسك هصيق ىزوس «مروبلوا ٍِك روريدبأ سح ىنسأوه
 هدمدختاب هركوص ندهلكوا «هلهجو متداع ىمأد .مروبحم

 هدنلا ع كهحمح - ةدتعاشنس و مدوو رس ةعفادم «نكروبوا

 «هدلاج ىنيدلوا هشيش ريب ولوط هليسهن وعامة راصع مايكسوش

 ىببام ىازج وا هنيراكيلد كعراقالوق ,ىدلك هعاي هجشاواي
 هوبج ٠ هكردينمشد راداق وا كنناق ناسنا عيام وب .ىدتقأ

 نوتوب « ىنسهيعيبط باوبا فاك كندب ندنغيدلوا نيكسك ىبك

 ىف اةلاد ضماح ناوك ود هلع كل و ريشا رطل 0

 ءرازوب قاق نالوا ملاس و لايس هليا هنآ تعرش ريب «ىبك

 لمازح ريب بقعرد و ىدباي هليوب هدهعأق. من .رورودنوط

 ءركتسم و نك رس دج عاقدنازي رزكب هناغلاب ولزوط «ىك

 .يدالباق ىدوحو نالوا سمللا فاطلدو لاس« هللةمر



 بح ع #8 سس

 كدجو «ةماقتنا هكاب تالكا انا ءلواقوبا-  .تاّماه

 .ماجواهلرلداناق عي رسراداق ىرلداناق كن هناقشاع تاركفت دوخي

 هناا هنش يحل ميدتيا وّورأ- :ةييش ا دك

 كجهيةمجا .رثأتم تس مشدكرس مب رك: نيسترو ل
 2 كي عدبك هداج (#) <« هيدل » هسرولوا

 . رياكمزال كاملوا زمس.> هدايز اهاد ندتوا اباق نيوروج

 نالي ريب ىب نكرويوا هدمها :تدلماه : هلكيد ءىدش

 عينصت ندممولوا مب . هكردهدلويوب هتشيا ءراروباب ىدقود
 سس طظلغ ىسويمومعناهذا اقراماد هبا لاصام رس نارا

 ا ! جنك ب يجن ىا .ليب لب ؛طقت :ىرابس كانغ

 .ردهدقامشاط ىنحا:كنوان وك ونال ندب ادج ند ايح يردي

 ف !ىعوقولا لبق سح كرحور ىا د .تدلماه

 فسار + نابع قا وحس ندا أ و .فيطن

 لافغا هلتروص وب ىا  هليتيدساف كنيدادعتسا :ىل راكشافاع

 ت ! رلادادعتسا نوعام ءاكذ نوعلم نالوأك لام هّتردق كعا

 ىنساضر كمهحيلارق نالوا هناراكتليضف راداق وأ ىنرود

 !طوةسكويوب هبوب ! تواماه ىا .يدتيا لاص>تسا 2

 ٌةوقران ا ىبوص هكردىءسا كمن رب هدنيج (1رتوط نهتهل) ()

 [ ريطاسا ' .رلروتونوا يئيشره رديا درجت ندهظفاح



 ةقئاس .هدهايح تدم . مييجور كاكردب ءنب - .فيط

 هلازا هليا ريهطتران ؛ مرج مكيدتيا تيولت ييدنك هلعيبط
 هدن#|(5١) سحم رب نما ىراز و طاوك راداف هبهحشلب دبزأ

 نحيا تدم ريب هباشالود ىرسرس ىرلدجتكو هباملوا متاص

 هدىدياهساملوا عونمم كماليبوس ىيرئارس كمسحم « م وكح

 ىكحور ىسهلكى داع كأ كيهياكح مدياهسارب هديا ريوصت ىلاح

  راكر ج .ىجرازوك «ىدر ورودن وط يكتاشنوخ ىدرديا كاح

 .ىدرت الريف ىراشي دندن راقوووق« يبكي داب ىبا نال نذل

 1217 رادو ىكلما نكي راوشك نقعالةقاح ل

 ىبك يراغكيد كنسي ريك غاط ري نيْغْرِيف ؛ىنات يه ككب

 0 ندناق و تأ اعنا و كتيدبا طق“ ىدريلكيد

 ىكيردب ززعم 1 :ء هلكد ءهلكد 0 ا راقالوق نالوا

 ..!هلكيد ا هظحل ريب

 !ىنراي # .تدلماه

 ها كلذ كن ه ةاتك_ ةتعيط اك 53-7 2

 نا مال ل ا

 ! لتق # .تدلماه

 ارا كرنك لق اه خالل تود اعل

 هدهاجرد كوص « لسق وب طقف ا اهأد هدؤالوا

 .ىدلوأ اا ءهديخشأت



 ا

 قرط ريب ىرحه اهاد كناديم

 .رارريك تةلماه و فيط

 «هليوس : نيسروب هتسرأ كير ترك را ىنب # ؛تدهلماه

 . متيك هغازوا هدايز اهاد

 .ىنب هلكيد  .فيط
 .مرويهاكيد ع :تةلفاك

 مكجهدياتدوع هنا را لا ندعم لدول .فيط

 .ىدلك ناه ناه تعاس

 !فيط ىللاوز !تاهه - .تهلماه

 تروص ةئيش كج زيدي اناس طقف همسجأ نبا |

 ٠.تبأ تقد هدديدج

 .ردمهفيظو ك.داحيد ىنس ءهليوس  .تدلماه

 رد قالا نفاس هحدكد و

 !هن 000 ٠.تدلماه
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 "0 ردرعاح اكس كك و ىي ع مردف 2 تولماك

 كتناللسرا ( ةنعدصص6ع همدن ) ءةنيرامط كوحوك كأ كدوجو

 ( رديا تراشا هتدهلماه فيط ) . روسريوىوق كنيراهاضع

 ناليرالا ) ٠ ركب ري ويوق ىب رابدقا - ؛ روس معاج ىنب هني

 .مرهدياباق هفيطريب ىنيهتسياقامتوط ىنب .هللاو ( رولوثروق
 :مرؤملك ندكاقرا “وروي - !مرويبد قى

 ( .راقيج تهلماهو ٍفيط )

 رو كا دانا ىءامزر حد ا

 اكلك كا هيو وأ ءلمكبا يفعل دس نسوا لد رام

 .زامشيفاي هزب

 هن قيامهم كلوب .ملهديأ بيقعت ءالعا كب - .ويساروه

 .قاحالوا

 .راوىثد رب دسفتم هدنتموكح اقراعاد - .سوللهسرام

 .رتلزود ىتوأ هللا - .ويساروه

 .ملهدبإ بيقعت ىنوأ ىدباه - .سوللهسرام

 (راراقبج)

 سلا ا لا يد



0 

 .مىلهميا بيقعت هيلع ءانب «كجهيهمهليو- - .تدلماه
 .ٌرمىدنشأ قوي زكباكاب - تاور

 او هس هباقروق « نيحيا هن - .تدلماه

 هنكبأ وليوط ريب مهشيدنا نيجيا متايح منب ء هسيا نيجيا متايح
 هكمادام «هجنيلكه محور !ردلكد هلضف ندهشيدنا ميديا نيحما

 انا راركبت ؟ ريلساباب هن « انوا ردتومعال نك ىسدل ها

 .مكجمديأ لقت رود تراخا

 دوخاي ورغود هرلهغلاد ىزس اي «زمىدنفأ - .ويساروه

 ركح هنسهيت كناياق نيملاي كسكوي نانازوا هنيرءزوا كزكد
 كروديا ءورحن ندزكهلقع تيكاح هخراو هاروا رو

 هن لا فرخ لكش زب كيت كجمديا قوس هونج 2

 وكلاب هيب هسانوا بس كيد .ركوشود فا بو 00
 ندري ري كدكوب جالوق راداق وب مك شع لحب وا

 ىدتك هدر نم ندشيا ىكدةلكبا كرادعلا د داش 3

 .ردففاك هيهمريو ىسوزرا قاا حاشا توريدلاف 11 |
 .ةرويلكن دكاقرا ءوروي .روييدياتراشا انا - .تدلماه

 .زمىدنفا ءزكسكح هيةمثيك ءرياخ - .سوالهسرام

 !ى 58-1 ىللأ كك تا تل

 .زكسكجهيدمتك ؛ملاتوط ىزس زكبقارب - .ويساروه



 ده 1

 لهج !ريو باوج اناب !ىا . ىرادمكح اقرامتاد ءردب ءلارق

 دوجوانإب هلبوس طقف !ةمترودلواىتب هدنتلا ىرحض كَمددرَتو

 ىنسس !ىدتيا كاح ىنيرلهطبار ني 2 سدقم ككتيم

 هءاوهقيخا راركت 0 دق رم زمكي ديا عضو «قارالوا حور

 ىمءانعم كنوب ! ىدجأ ني ا ريغأ هور

 حاسم راداق هغايا ندشاب «تايحىب مسج «نس .هكريليبالوا هن

 ىناتهم راركت قارارودلوط هلراتيشخ ىنهجيك«هدلا- كغيداوا

 كراناسن ازب نالوا ينوكوىف هج زاب كتعيبط ءنيسر ويكرر

 ىلت ثهدهج دوب ىصدوجوهلرلر كف شه دم نايامغيص هنس لص وح

 ماخاب هب ؟ هلأ دصقتم هن ؟ نيح وب انأب هليوس ؟نيسرويصراص

 (رديا تراشا هتداماه فيط ) ؟مزال

 ىنامتولوبهدئاغمابت ضعب اناس قارالوا زكلاب - .ويساروه

 ا مدل ا ىف شم رؤي ديا و

 .روسدبا تراشا

 هك حرت ها تناقل ضأن هوي رك لاح سرا لد راا

 كيف روما تراخإ رك هك هل رب احن اهاد ويش در

 .زكيذ تك هلكوا

 :هاهجو رسب 0 رياخ حل .ويساروه



 ذاق قا

 ريتك هباند نك راغود :ييسدصق ون ناسا ردنا

 كمتبا باتا ىناشنم هكتوج .زامتولوا حيبقت ىنالود ندنوب

 كلقع ءىساع طرف كنتادادعتسا ضءب ؟ رديمهدنا| كناسنا

 دابا" ضب دوا نشمونكت يبراوماركا 6

 ريب نالوا نكميوق هبام ِهلضف هتيروماخ هلحبم راوطا هلا ١

 لاوحا و فاص و: قالرات راداق قادم نسحب «قئاشف ل ١

 كتعيبط هلْ هسن ولوب رستياهم راداق ىتيدلوأ دعاسم كن هيرمثب
 ري يصوصخ وب عيدروس هنسهبج « كنعلاط بكو 2

 قالخ الام ساف مدا وا هذبرظن هيمو راكفا ىنالوط 5

 زوح ريب نونوب هليمسةسوسو ءىواسم ٌةرطق ريب :رونولوأ دع

 ءريث ةلمسا قاع

 !رويلك «نمىدنفا ءزكقاب - .ويساروه
 « رربك ف يط »

 < اء را رطان كتيب ادمص نوع :عانو كتالاك ا 2 تدك

 نوعلمناح ريب كرك ىسدق حور ريب كرك !زكبديا هعفادم ىزب
 ةلوالقان ىتادعصت كتنيح كرك ىحاور كتبج كرك لذا

 درر نورا هع راةسسلا كا
 تاطخه حوت اناس 5تقد كر ناداقوإ كش كك 0 |

 «تدهلماه ىأ : مروري ريغاج ىنس «روبانياق هدو ىموزرآ كمت



 د

 كت لامح هسا أهليوأ:مددمتشيا نب ؟ىمحيض - .وساروه

 هدنلخاد كرصق ) .زرويشالقاي هتعاس عيدتيا روهظ تقو سه

 نم ىدنقا ( رابدتشيا ىراسس بوطتو ىدوتلوروك تهمور"

 ++ 5 فانواة

 . روساي تفايض هجيكح رب لارق هجك وب - .تدهلماه

 00 ودل | كرولا تحسس رمل نسي دتك 2 كرد

 ىنارش « نهر » . رارويبت اروه : رويحا هدتفارطا 00

 ةرادا كلارق ءرلوروب ءرل1يذ ءهجقيدتااشوب نه ىنسهساك

 .رارويالريظ هلتروص وب هنفرش يجادقا

 ؟رديك داع ريب وب - ةويساروه

 هداروب نب اعقاو ؛نيسريو ىنسالب هللا «تودث - .تولماه

 وب هحيركف منإ طقف :مدليديا هيبرت هدنجللا تاداع وب و مدغود

 00 ردت فرش ءدانر اهاد نداكعا اجا كا كر "قد

 كرتامن ونون: ىزب «راداف ةقرشم ناك ريم «تهاتس ىجالقبلا

 0 ل ل راتب سل
 ىنالتعاة جرد هن.رارومدياث دولت هلسقل<رازومود» ىزمئانو

 ناش ىنيدلوا قيال كزمئايقرت لاح وب «نوسلوب هسز ولوب

 هتشبا ٠ )٠١( روييريتي «رويمأ ىاق و ىنكيليا كتكوشو
 2 6 00 « هنلثا ضف كارو ريد «تعببط ردهله>و 8



 ذننا  .-

 ًاراتعا ندهقيقدوب 00 هرك ريب نيجي

 هباتدلماه سسندرب «هلب ىركيزاتامز لاخ كا كان

 هدا ئتتا را 0 ىلماعت نامج هلكذ وا اي و قاهشونوق

 كيد تقد 6 ون .ةكسودبا بانا ندك ش0

 ريدك ثرأ ىدياه ..رويديا راطخأ هزم

 شاب ءيص ىدنفأ - ءاياهفوت

 ( راقبج )

 - لاديمريب ل

 .رارربك سوا لهسرأ# و ويهاروه «تءاماه

 .قوود كباوه ءروسريصنأ « ىل شهد قوت وص تل تدم اش

 ش ؟ ساق تعاس .تدلماد

 ليللا فصن نامه ناه مرهدبأ نط - .ويساروه

 , ىدلاح تاس ءراخ مس .سوأ لهسرام



 5 تار

 !ىدياهكزكسريلسهسيد.«زرطهانوب .ايت وه - .سوينولوبي

 !ىدباه

 هلاطاخ  دقكلا . ىتاناش هام أ هلو: سىدقا ال

 :ىدتا 0

 .قازوط نيا فاقد ىلا تود سونار

 ندوستك لَو راداق 3 ها 6 ا ىنيدلوأ هداملغ ناق

 هدايزندترارح ءمزيق .مريليب رديا قوس ىراهلك نامي و دبع

 دك وردا يدشا لصاخ ىنايض و ترارح و نريو ايض

 ؛ركسلاماقاب هلب رظن ل قيقح ءرلقعملل نالوا ىطنم هلّدعرس

 وصخ فرص قرد ه1 تح ء مزيف ٠ ًارابتعا ندهقيشد وب

 فاو وقد داعلا لعىركتس ه1 و 1 هدنص

 سم 0 هنقوف هجتمق و تيمها كتوعد نالوا نيحيا

 وأ :ردوش ىش زككحهإع هدنقح كيوا :هجنيلك هتهلماه

 شيك هدايز اهاد ندنكك رس ير حءاكن الوج كنوا ءردجنك
 وب كيامتانيا هنيرلناهب كنوا ٠ ايلهفوت ءمالك لصاح .رياسالوا

 ىبكح ىراقودلوا 6٠ رادبع ول .ردىرلهطساو اع ءرلناع

 قاغادلا هعأ" قليغ ا كب الع كرانرةهعسو ريدك

 نامز يه ينوب .ردهدنماقم ىراهماناعدتسا دناف كرلنرهتسوك



 هيام

 روبدبا لذي هناراك اخس هنس 1 0 و تدخ هذؤيس

 (رايدةلياوس ةداونوب انا - ةياددزك سو تققح ؛: ك1

 هلو تأ كرس ملبوس حرس -- كعب طاق ىلا ل
 ىدرذش لوا ه دل كي دال يدلل كد اجردقبال هزكتشاو

 .كيهليوس قىةيقح اناب ؟راو هن هداك مارا: كشر و اقدلكا 0

 ع دالخا انا 4 قدري هد لتامر كوس ىش شن ال
572- 

 هدلاوحا ىلدكلهت هليوب جتك كب !هاه هاه - .سويئولوي

 1ع : ريكس رو هل واكس ى 5 ريب قوي ىسدن رج جيه

 0 هنابح نالعأ هلبجو
 . ىو عود :ىكح رو انعمد اون: مىدتفإ - .الاقذ

 .مرويةمايب

 ريب هددمم ىيدنك ؛ميهنهرك وا اناس نب ءماهت ح .سوينواوب

 تا كدب هد 7 نولعا وب نال داموا باق و قوجود>

 انف ةااللماتم « ةيخاءارإو قباعم كك بتنا لاوبق نار

 انعم كت يفلك تعال .هدنلاخ ىيكع# ركن ه|نالاعا درك د

 .زكسرولواشقياتهالب نالعا اناب نيزسقمتازوا بوك قوج
 كب ىر 0 و رارصا هدتمح نالغعاءزمىدنفا - .ايلدفوك

 .ىدلوأ هدزرط ريب هنافيفع



 تضاف ع

 0 كمريو هراب ودوا ١ ريليديا عياض تسود مه

 ؛لوا تدريج كرام جيدنكا ىدنك هلخؤأ « رازوإ قغاَر

 ريب جيه ؛ىيكح ىسهقيا بيقعت كنهجك ىزودنوك ءفوب
 00002 برقعت كامامالوا هتخاس ىشراق هيهسمك

 !نيستيارددرك هدنس ىعراة<مصن وب :ىلاكرب كماعدريخ :لوا

 .ضصىدنفامرودلا ىزكتسخر هليا دايقنا لاك - .تره

 زكيرايجتمدخ . زكيدك ؛ىدلاراد نامز -- .سوينولوب
 : .روبهلكب ىزس

 و ميدو وس ءابلهفوث « قذالرامديا ههللا - .تردثال

 !هونوأ هديرل

 كلو! يار 2 تاذلات ىيراتحانا ل

 .ىدااق نيك رازو د امهفاح

 قدالراصنإ ههالأ 72-3 :تردل

 ( راةيج )

 [ىدرودل و د انا لد كليفر اس .سودا د
 117 هتدلماج روينس ء مهلبوس هل : ؟هدعاسم بس :الةقوت

 -نامعا ضعت
 تلمع هك را ديك اداب .شاوا تباصا .هللاو - .سودولوب

 نقع فقو هر مد ىنغوح ريب كنيراتءايس هدرانوك كوع



 سه

 :هييكىدياه ! نيسيمهداروب الح !تردئال - .سويئولوب

 . نلزوت هلك ىرَس ةرراما راكزور:دعاسم ردع ل

 ( ردبأ عضو هنشان كتردتال ىنلأ ) نوسلوا كقيفر ق>نوع

 ناسل هنيراركف : تبا كح هكظفاح قحيصن باق ري وش

 هيارجا عقوم الصأ ىركف ريب شعواوا هظحالم# رآ فكر

 هلتروص ىه ندقاملوا ىئاياب طقف «لوارورب تيسنا ءهميوق

 هديا لصاح هلماكت ءانق هنصالخا ككيرلتسود ؛تنا باتا

 ىكدوم تسد طقف هلنيجرب هلا راربنح كيلح هكحور ىزلنوا

 ند كم ريكهيهلداجم .هميالذب هشاداقرأ جيك ره «ةكيدإيب كب ره

 قاحات وقر وق كمدخ هن واوب شم ريك هعفدرنب طقف ؛تبازارتحا

 طقف هلكد ا صه . لوأ تبان هدلادج ناديم هدئروص ربب

 اك ره ١. رابتعاعمس هلاوح هزوس نأ كي

 ككذسك ءكهسلا .تباهظفاحم يشك اعئدنك طف روك لوبق

 ةعلاسوه طقق ءنوسلوا لزؤك هدتبست يبدي هدعاس ا[

 اريز:نيساملوا رايراح هزوك طقف نوساوا ىلتميق .نيساملوا عبات

 عقاوم كسكوي هدهسنارف ؛ردىرايعم كناسنا ايزكأ هسبلا

 نادزاداق سدلوا نع رط :تتلاووت هناوذ ترد لل

 هدد تبأضارقا راهو ركرادبا حج سر

 هران مع رثك الا لع ةلكمريف هرإ جيودوا ريو للا هيلا ف



 لال

 0 ال باد  ةواوإ قادم دان رذبا لاع فشك لج

 : ىراهوندالوا «تروق :زامالو روق ندرادحز كنارتفا

 ىراسو:ريريكلوا ندزامابجا ىرلنوجروموط اهاد كاكا

 هديرادهلا زحابص ةككاجتكا «هدّتباشن اودع هدايز كأ ناس

 رم رشا كمالاب يفوح :لوااهةشم هلع ءاني زد عرق
 هلم هسا واو هسميك هدةيروا كجدديأ كر :ردينماض

 ردا ضاع ةيسي ديك ىدتك كلبك

 ةءايضلا كلمو طفح ىدانعم كسرد لووك وب - .:الهقوت

 هناسسنا ءمشادراق زيزع طقف ؛كجمديإ عيدوت همبلق هدنماقم

 زابرس ىرليدنك ءنرهتسوك ىراوي ىلئكيد و براص كتنج

 ىررالوب ىلك>.ح كنافص وقوذ قارالوا هيفس ربب دويقىنو

 اك دعب ناكل هواتعا رظن ىرادلطع وم ىدنتك نام الود

 .هعاب نك نافعاو

 اال ده ديس نشا ا وا كرت
 .رويلك هد مردب هتشيا طقف :- مرويلاق

 ظ (رريك « سويبولوب »)

 ؛ردكمعد تبانع تاق با ءاعدربخ تاق يبا - :تردال

 ندنرووط كنسةنسح تضرف قاملا تننوذأم هعفد ىجئيكإ 7:

 .مرابتك ىنالود



 هدىسهياخاد روما كحور و اكذ هدتبسأ ىكدوبوب دعم وب

 ىدميتشا © لمت و ؛ روداوس قرشا قدك هكلمتحم ءروبوإ

 كنسدارأ «اير ريب 00 0 ريب جسه «نامود ربي جيه

 ىسدهساذتدارأ هلا ىبس تمظع طقف :روبامرودلوص ىئتليضف

 تقنقح .قروق"ندتسدلل بلاغ هنتدازا كتتمظع هد

 هنتعيبطو قوذ ىبكر هسمبكز سدو .رد ءريسا كتيسن «هدلاخ

 قفطان واس لموكح كير رام اكابر

 ىثاب «ىسهدركب احا .نيربانب ؛رونولوب طوبرم هنباحا كنوا

 هلاتبجوب .ردىذتقم قاعولوب عبات هضقفاوم وعارا كنك ىبيدلوا

 لانع|ءنشود هركجاطف كرس :ةسردبا تحن ندنكذ ول

 دعاسم كنفئاظو و عقوم «هنسهجا يفوت هنيركبدكب ىنلاوقا و

 هب |نديانييعت قيسنوب .ردقاماعانباهنسهاضفندهجرد ىنيدلوأ

 ى راهنت كنتوا ءهليون هتفيا ءردىومهصوخحراكفا كا
 كغبدريدباق <لكوك دوا. ككيددلك,د هلقالو قريب هنالدفاصكي

 ةدرتدم كفيدحا تعبتك انولغم ةحامار 3

 ندوب « الدفوثت . نوشود ىبا ىبهكل كح هلو روس عدس

 0 . نيقاص ندنوب مهريشمم ىليكوس ءتبا زارتحا

 هدي كاف رط اقرا ندا نوصم ندنرلشتا نالئم َوكلابم كتحب

 ىثراق رق ءهزيك ايرتخد ريب نالوا ليخي كأ هنسفن .لآ عقوم
 ؟ تءهلهاه



 وم دم وا

 2 ةرئاش ريب هدنهاكتماقا كسويبولو

 ( قرر -ايلهفهن و تر نال: )

 "0 راسا يلا ؛ دلو هه ىف مايشا تردد

 هش ودن ولوب هنيفسريي كح هدي تكرح و قفاومرلراكزور هدر

 كالو رح ندكلاوخا .هعا لاعإ « مد ريشمم»

 ؟نيسرويي دبا ىمههش هدنوب  .ايلدفو

 :هجنلك هنسهنا راكت يح تافطالام و هتهلماه # .ترذئال

 هدننوك كليا كنيراهبتعيبط «لاوزلا ميرس سوه ريب ءانوب

 رس 0 طف مارالد هر ع ف شما لوا ندنتقو

 جيه اقشاب قاب هلبرظن هئشن و هحيار كاهقرقد ريب و «هشكنم

 لك ىش ريب

 ؟ىلكد ىث ريب جيه اقشاب ندنوب .الهقوت

 "ا دعا ونت 12 تيب انتعا نينو تيةرذال

 زمويوب هجمخ> و هجهاضع زكلاي هكودلوب اووشن تعيبط



 1و

 ؛راداقوب هتشيا .كجهريو ىتافاكم كركفلتسود !قوي ىدريقال
 هدئسهرا ليللا م صن هليأ ريزوأ تعاس : قيدالرامصيا هبللا

 زمتعاطا لاك  مو< متاحا شولوب هدنرهزوا نادبم هلكرس

 .رددداما ةتتمدخ كرو

 كك ءدونلتسودمب مكهتن «زكسد زمغاتسوداب .تدلماق

 لةسراه ءويساروه) :قدالرامدبا هيلا ردد داءاذ 0

 هلشيأ !حاس» « زيط كمردب ( راراقيج ودرانرهب و سول

 ' مروينهلههش نددعدخ ري نيكر بح ؛لكد داو قيرط

 راداقهيهجنيلك هحبك .مرويهتسيا كب ىسدل قون كن

 نيحنا قامالقاص ندئراظنا كرمش, عون : محور « لاق قا

 :زالأق روتسم ةئدرلامعاهني «هلب هسا رتس ضر

 (راتبج)

 ا



 هسا < مس

 5 ىلا ! ىد حد هزس ىزوك م .تدلماه

 .قارالوا ىلتوق كي .ويساروه

 .مدرتسيا ىلامولوب هداروأ د :تدلكاه

 .يدرورودود هنري> كيب ىزرس اد .ويسأروه

 ؟ىميدروط تدم ق وحجب لمتحم كل, .لمتحم كلب  .تدلمأه

 قاجاليياص راداق هزوي ندري شاواب شاواب . .ويساروه
 هن دم نامز

 ل ا لا را ل

 0ك د ةكانز اهأذ ءنامز ميدروك مب 0

 ؟ىلكد لكد ؟ىدبا ىماتناريق ىلاقاص  .تدلماه

 ا وما دن ىبك ميدروك هدنايح سارق

 ا

 يرو وزو راكع جه هيدلكت هك وبا ةتولماه

 كحك كدر جدلا نمت قر

 .هسرولوا ىلجنم هدناكش كم.ردب 010 تدلماه

 داريا انو .هلبهسرّقباح هيبد صوص انا ا ىرووا مهج

 ىرسوب راداق هيىدميش مرهدبأ احر هزكهلح . كج هدبر مالك

 ريدك وياو . رككديا ءاوذ ءدقلموتك رك هسا دةعبا اثفإ

 طقف ؛ رخكردنبا تقدرصح هبةمالكا هسرديأ روهظ ىث



 .٠ ٠ - : - |يب 1
 ندزمزوك «ىدشالقاّروأ هإدعرسم هدنبقع كسس<و 1! فا

 .يدلوا ناب
 هاد ع كب 14 يح .تداماه

 يدميش 32 3 زئدنفا مراح «ردتقيقح وب -ح .ويسأروه

 هزمس ل . هسا تقيقح ريب 0 مدوجو» هداروش

 :كذحا دع ننساك زمدفيظو ىنهععأ صضيىع

- 

 ىنهذ هلئثسم و 00 «رايدنفا « ةتقيقح - .تدلماه

 ؟زكسمهدتبون هجبكو ب - ءرويبريدشل راق

 .زمىدنفا تودهث  .ودرانرهب و سوللدسرام

 1 «ىديأ حاسم ةعانأ ناش هدر“ -.تدلماه

 .زمىدنفأ ءحاسم .ودرانزهب و سولله مرام

 ؟ زكيدهمروك ىنسامس هدلا- وا - .تدلماه

 .ىدباقبقلاق ىناَش رفغم ءزهىدنفا توه - .وبسأروه

 ؟اه راداق هنغانريط ندنسدس - .تدلماه

 هن ىدتف|ءزاداق هعااندشا  ,وذراواي ف سوادا

 ؟ىمييهم ؟ىدإصات ىنامس  .تدلماه

 .ىدراو بارطضاهدأيز ند يضغ هدنسه ربح  .ويساروه

 ؟ىمهدنري ىقو>وا كتر  .تدلماه
- 

 ةقشقح «يلك ر قوحوأ هددح رد كوضص دك . سلو وح



0 

 مج هديرأهياكح هزس هدئساس|ىرلتبوت «ودزانردبو سوللهسرام

 ىف ركردب 0 0 انتو هروح :ىدواشم رو ساق

 هدنرلناب «رولوا ىهاظ هذن رطوا «لكش ريب حلسم هغايا ندشاب

 . ريشالوط هليا دناب راتفر ري و هدتروص رب هنامشتحم «ىطب

 1 كاع كنا ؛ىرار وك هدر ريح و سوه كا

 ىكيدتيا تره راداق ةيدفاسم ريب ىواسم ةهنلوط كئسر

 نالوا شعرات 0 هلبأ تشهدرات كال ا

 هلتيشخ ل5 ىلدهعق وانا رامجفعا مالكداريا انوا راشادق 5

 كارتشا هنيراتبون هد نب هجيك نجوا ءرايدتيا هياكح ًايفخ و
 «هدتساس ىنبع « ىبك ىرلكدتبا فن رعت ًاماهت «تلايخ :مديأ

 لا جيا وب ؛.مدزويناط ىركيودب :ىدلوا نابت هذلكش قيع

 .زمهزكب هدايز ندنكيدهزكب هفيط وب كنوا ءهنيريي ريب
 ؟ىدلوأ هدهرن وب طقف - .تدلماه

 هدد دف در درو نا ذي رمج دقممتو ب .س وللةسرام

 ؟ىرك ددعا باطخ انوا 7 .ثتدزماع

 باوجري جيهطقف «زمىدنفأ «مدتياباطخ -.ويساروه

 ريب و ىننيدريدلاق ىنسافق هعفد ريب ءربارب هلكنوب :ىددمريو
 نور ىذيدلا عمو ىلا كيذا نديسا كمايوس زوس

 هليسس كسكوي كا ىبوروخ حابص هدن آ وا طقف :مدلوا ىبك



 0 هض 59

 هسيا ندكمروك ىوك ريب هلبوب !حوا .ىدلونوق هنيرلهرفس
 حيجرت ىبهلك هبىشراق ىثراق هلمنمشد روقع كا هدترخأ

 !ىميردي « مرويلوأ ىبكر وو روك« نمي ردد !ويساروه «مدردبأ

 ؟هدهرن ءزم ىدنفأ !حوأ - .و.ساروه

 !ويساروه «مرويؤروك هلعاج مح -- .تولماه

 لارق ريب لزوك . مدروك هليتقو ىنوا نب - .و.يساروه

 2: ىذا

 جيه ىنايدع هكىديا مدا ريب لماكر اداق وا - .تدلماه

 .كجهيهمهروك نامز ري
 .مدروك هجبك نحح ىنوا هكمرهديا نظ - .ويساروه

 ؟ىنك كدرو - .تدلماه

 .زمىدنفا ؛يزكيردب لارق - .ويساروه

 !ىلارق مردي -- .تهلماه

 ىزكتر يح نيجي كمهلكيد هلتقد نآ ريب ىب - .ويساروه
 كرايدنقا وب ىنهزجعم وب هكان « زكيديا ليدعت هددهجرد يفاك

 .ميهليبهديا هياكح هدنتلا ىنداهش

 .قوش تبا هياكح اناب هنقشع هللا - .تدلماه

 كن هك «هتسهقرأ ىرتي يرب هك  .ويساروه

 6 تاوذوب دس نود كن هجيح 2 ناك مان



2 

 ؟ زمىدقا مرتحم زكبدروبوب هب - .سوللهسرام
 ماشقا.مرايتخب كب ىنالود ندمكيدروك ىزس - .تدلماه

 ىزس ملهشونوق هجقيجا طقف مىدنؤا نوسلوا ريخ رلغيرش

 ؟رددن بيس نرتك هارد ند( غروبنهنتيو )

 .زمىدنفأ «تهافس و قوذ ا  .وساروه

 كيتقيا ىكيد ود هليون هلي كزركتمشد >-- :تدلماه

 قامر دانيا «هنداهش كك هدزكبلع ىدتك دهسا

 هيفيسا رتب ركسزامالوأ ' ققوم ةيدمنا ريج همعالوق نحنا

 ند رككف نع راو ركش اه هده نونه رادع نكاد . ك1

 .زكجهتهركوا ىهمحيا زسوص هز لوا
 كرر ىلا ءراج كركزدي ءزمىدنقا- .وساروس

 .مدشلك نيحما

 زكي همناك ادلع نشا داركم «مرددبإأ احر - .تولماه

 كمروك ىتوكود كمهدلاو زكشيلك هباروب هكمرديا نظ

 1 د ني

 ندنسقاب كنب ىتوأ «وب هقيقحلاىف «زمىدنفا ح .ويساروه

 .ىدتيا بقع

 قيعمج هزانج !داصتقا «و.ساروه» هداصتقا - .تدلماه



#6 

 تاذلا ًءوا - !نيزسكمششكشسا ىراءرودنوق يدش تقر

 ناوي زو قرح ندعي كلم كعزشود ! لاا 0

 هكىدناوأ هليسري هليوأ ,ىدرالغا تدم رب نوزوأ اهاد

 ء(نوكه) لّصاننس بار هلقالوا ىشادزراق كفردا 0

 كنار رو ةما كي ةحرذوا همردب هدوأ مهسرويهمدزكب

 .ىتراقاناي ىزوط كنيراشاي زوكراومهان كب ؛هدنتيامن
 جاودزا ءلتوا ندزامالشإب هديا شيرخم ىنرلازوك شمرازيق
 هلكلام و ترارح وب  !لاجعتسا رادع !فوا - !ىدتيا

 الا قوص كنوب « لكد 1 وب ! قاشوق هعورشمان شارف
 0 هياعوط ىمعاسل اريز !نالاحراب ءمبلق ىاطقف ءزاهقبح

 .رارريك (ودرانرهب ) و ( سوللهسرام ) « (ويساروه )

 !ضيدنقا نوسلوا ريخ راغيرش تقو - .ويساروه
 ىالوط ندمكيدروك هدهماكتيفاع ىزس - .تهلماه

 !م.ىروبينادلا هسقوي ءزكسيمزس « ويساروه - :مرايتخب
 نيا كرش اياد ضحى دفا «نييدتك ايدك لا

5 
 هلكرمس ٍيتاونع وب نب ؛ مىدنقا « مح زيزع - .تدلماه

 هك دشا كد وع نيعند(غروبنهنتيو) .مرهتسيا كما ىطاعت

 ؟سوللهسرام ؟ويساروه



 هيىردت دوجو ىلتبالص كب ءكب وب !حوا - .تدلماه

 را 2 .ارإ لس دلل ميه كريد ميقا هاب

 !هللا ىا !هللا ىا !ىديا هسامرويوب ىهمن ىراخا : لزاعدبم

 ناذاعدن بنوا انع راداقفت دمر وك :قاماس و:توير فك كلا

 !هيايثد هون !رويثوروك مقَع راداقهن .ىئايإب راداقدت .هدوسرف

 قد رلت وأ قاس هددحاو قم اع نا | كا وب !هون !حوا

 ردكم ركلا# يسح اس نونوز ردد: رب نيون يدك

 نادك ةءدار وب لاكيأ نوه سا لاتشأ نانا لع

 هلب راداقوا ءىدلوا ىأ يبا زكلاي ىلهدبا تافو !اه نيسلك

 كجهليديا سابق هنكهتوا وب هكءلارق رب دننمىف ا

 هساقم هلبأ (8) « ريتاس » رب (7/) « لويرهسه » هسلوأ

 راو قدح قوج زاداقوا نحيا مهدلاو ةرولوا ىف نشيد

 1 با تراز هلا هخفن ريب كراراكذور 2
 !مىىلاعا رطخ نوب !امن ىا“ ءنيمز يا .ىدزاماناناط

 لةمر ويلا وح كتل ىا دن راو نيكست ىنايشأ هك ايو

 رباربهلكتوب و :ىدرويليراص هتيوب كمردب مددلاو وك

 قلل تبعا !مهيدعوشود ىنوب !حوا .؟ دس ام تلا

 هنشاي زاك لك (ه) هيون ؛زاغج ىلا ريب !ردنيداق كدا كنس

 بدنيا بيقعت ىلا راح كمردب هدلا- ئنيدلوأ قرغتسم



 د

 قي و تقف_ش سح كبد كأ كج هلسب هدب هدروربب هدزةود

 ( غروب نهتتيو ) .يهدكمبا سح بلقلا ممص نع نيجيا كْزس

 هضراوزرا مز, «وب ل كعا تدوع هننونفلاراد

 كراك «ىروؤرسس كاوا و «زرهدبأ احر هز 5 :ردملاخ كب

 ىطاشن ودع كرز وك قارالوا رغواو 01 ىو

 20 |١١ تقفاوم هياملاق هداروب نيج قاملوا

 .نيسدهمتيك هشوب ىرلاحر كزكمدلاو - .هحيلارق

 (5).همتيك ء(غروبنهنتيو) ,هلمزب لاق ءمرهديأ احر .تهلماه

 نينا كعبا تعاطأ هزس هدرو.ءاةفاك ءم ادام - .تدلماه

 :باوج 0 هءاصلخمو كو 51 ؟هليوتش هاه -- مل

 : مادام 6 -- :زكلوا ىيك مر تاذلاب هداقرامعأد

 حارمشتا هلكوك ىةفاوم ورد ول .ىناوج ىلهوسوب كتدهلءاد

 0 هحيكي دعب رادرب> ىراطو لوب ندتكرعسو و رايوط

 طاقن :نوكو كتيز دك اقرامعاد هحكيدهع نالعأ

 .ىدياه - .ردقاحاياملوا لمكم قيفاعو

 ا ا



 دلل 1 كحل

 العا كب نكأل .ردلفرشتو هناقيفش نيحا كرس :تدلماه

 ىيدتيائاغ كنوا ءىدشمتا بئافردب رييزكيردي :زكسريلب
 تقفش .كنالاق قاب ءىدشعيا بئاغ ىيردب ينك ردا

 راف ىراتك | بسانم هقام :نييأ نامز ريب ءهلبا هنادنزرف

 هيك رب كما تاب هددسمالا رب طقف. :نيلك مزال ىيكعا

 ناكر :ردردسك رم تايثسا كلككرأ رد ىو تسلل

 ءىجور ريب زسربص :ىبلق ريب زستيمياست ىشراف هيالاعت قح

 ضورعم ءأريز :رراتسوك ىباكذ ريب زسسروب و طيسل

 دوجوم هدملاعو زمكيدإب ىنغيدلوا ىطق و ىرورض كضاملوا

 هلي هعلأ تفلاخم ريب هلاخ رب نالوا ندهنداعروما هلكساملوا

 هقح بانج .لاح وب !هاه لم رتل وك هدابلا قوق تعا نع

 هتعبسط .ردكلزستم رح ىشثشراق هبافوتم .ردنزايصع ىثراق

 اجافو كارلردب الوا طيس كا كتاكردتسم ءردرواس كرا

 لاتعرا ن رك ين ود ةراتعا نددزاتج كليا دلع ندد

 ندقامريغاب هسد « !رددبال قاملوأ هليوب > راداق هءالوا شعبا

 احر هس .ردتراق> ربي هناهلبأ ىثراق هلقع ناياملاق ىلاخ

 رد ريب هزي كذا عفد ىرادتقايبرادكا وب ءزرددنإ

 نوسروك ققيقح وب. ملاع هكرردتسيا كن وج ءزكقاب ع

 ىلغوأ كردي 7 0 نيقاي كأ كدي ف :نسالكا



 دعا تل

 ءىبك راقاب ومغود هتسود ريب «هنلارق اقرامتاد ءكزوك قارب
 الا يرد ترحب كرارطن/نوكشو د: 0

 كنايانشاي :ردزوناف ىنومحع رب وب «ناسرب :نيساكارا

 .ردردبال ىسهمع هتيدبا ندتعيبط و ىمهلوأ

 .ردزوناق ىمومح ريب وب «مادام .,توهك - .تدلماه

 اناس نيجي اي ءردنوناق ىمومع وب هكمادام - .هجيلارق

 ار ل تيرا هتسةدح ثملوأ صوصخ

 هليوأ رياخ ءمادام ؟ىمنفشسروي وروك - .نتاماه

 .ممايب ىيراشن وروك اير ءردقيقح ملحو عضو ءمرويهعوروك

 متام هن ءموطنام هدنكتر بكح رم من. هن مءدلاو مزوك با

 كل سفن رس شعولوا قدضت هن ء« ىدهنطنط ىداع كنمسا سم

 ل 00 لوح هنينر ع ىئايز وكري ه ؛ ىسهقبش ىعهلكإ

 .ىوك اوك تادافاولاكش|كرادك ادن ءىبك !محةرظنم كور

 «هدتقيقح ىسهفاك كرل ىش وب .زامالوأ ناحرت هدتقيقح هميلق<

 يجمل نه ذبا .دتيلع كمدا زي نانو كم و .ردشا)

 هكراو ىث ريب هدمورد مب نكحال :ردراوفم و راوطا

 كرهاو_ظ نالوا هدنماقم ىنانيزمو سامبل كبارطضا

 .ردةدنقوف

 ءزكهما ضعى راهن, نارجودرد وب هزكيردي -.لارق



 هم #7 و مس

 د ام ىلا ةازاونلد تصخحر و رويكح

 .رويلوأ ورفرس

 00و < تارا اركش رذام نورك ردي لاف

 ؟روريدهن

 تياهن كأ هديا هديا جاهزا هليرلاحر ىب ت .نيودواوب

 ا مالا تاج .ىدراوق كوكا 0 زسوزرأ ندنب

 4ك نع .زمىدنفا ءمرهدبا ماحرتسا :مدتيا تقفاوم ةيلوررأا

 .زكيرويوب هدعاسم

 تاو + تردكالا تن قيننر ا يك ضي ءاسد- و

 هارب ور شر صا ناب يهم و

 مولغوا و ماكي ءنس ملقا لك ىدءيش !تبا فرص هجهلبوا
 0! تةلماه

 فاد رار ندارقا ه1 دنك يدك )) كك تدمع

 (5) ناصمن زآرنب ندردب طقف هلضف

 ردك و نزح نديا هطاحا ماودلا ىلع ىزس - .لارق

 ؟هن قاشنم كنيراطولوب
 ةيوز نا 1 لقا قو نط ولورلا تماس

 (ه) ميهدشن وك هدايز
 ىلازتو_سق ىايس وب ؛تواماه مزوك يي .- .هحبلارق



 ديف راذك رك! هان الجبس عدا عنم ىزك 0

 .نوسلواناهرت ةركسرال 1

 هدرومأ ٌةفاك ركيد ءهدشيا وب - .نامتلوو و سويلهنروق

 .زكح هربا صالخلازارأ هش يك 0

 !ويدا ندلد و ناح ءردقوي زمهبش جيه انوا - .لارق

 ! ترهئال « ملقا لك ىدمش ( رراتج«ناتلوؤاو سول 0

 . كدشعا ثحب ندماحرتسا ريب هزب ؟للاقاب قوي هن راو 3

 هدلوقعم بلط ريب ندناا رق اقراعتاد ؟رددن كماح رتسأ «تردئال

 ندقاملوا نئعا فرص هشو جك رازوتس تقو كت

 هديا ماحرتسا هن ندنب نس ءتردئال .ردقوب كغاحاقروق

 هدامآ ةقاعسا هد نب ىو كيدلوأ هذاما هماحرتما "نا

 «شاب هدايز ند_:غيدلوأ صاخم ركيردب كت و ؟ ماو

 هن ندنت ءتزاثال .ردلكد تدل كزغا لآ ىرذار 2

 ؟نيسرويهلبد

 فططل نيحنا تدوع هيهسنارف ءضىدناولتبابم - .ترهثال

 مده ىمامارتحا هدزكجوتن نيح .مردلبد زك دعاس و

 هباقزامتاد كرودا كرت هلثرسم لك قهسناأرف نيكا كا

 ابا هفيظو وب ىدميش ءم.ىلدعا فارتعا ءربارب هاكوب .مدلك

 هتبج وأ راركت ىب ملامآ و راكفا ءندنءغيدلوا شمايبدبا



 .ردراكشا هليمامت هجزرحجهشود قفاود كزكرلبارهشياوب طقق

 جنكهرزوا|ىنيدلو از كمولعم ىلا رردديارل كمن درك لح

 دوخايكر هنيدي اركف ربي جطس هدنةحزمتردقمز, (ساربن هتروف)
 كح هلتاف وك زءثادراق لكو «هنسايلوخ يدكويوب كنس دنك

 ءكردديا هوالدئءزىبندلةردتةهراغ هيهءفاد٠وزاشي ربك ز متم

 ًاقيفوت هيهعورم .ماكحا ٌةفاككزمردارب نامرهق و بيغ كنيردب

 0 نيحأ داد 2 نأ ىىتارأ يبدأ لاما هه

 ندنوبنالوأ دئاع انوا هتثنأ .ىداملاق ىلاخ ندعيدصت هلرامعاس

 لولعم ءمهك هئعوضوم كزمعامجا ود و هزب ىدميش .ترابع

 نون ويسوب انداع ندا رت كننكي نيحبا ىتيدلوا شارفريسأ و

 .هنتسدح< ك(ساربنهنروف ) ءهنلارق ايجدورون نالوا ربخى

 ؛قدزاب ساما كو كيتيددناةتاكرح 0 0-3 بكا

 ه هناك هك ق 00 6 6 ا ا

 داك ودب ةلعداس 31 واوا ارجا يدمشورأ سكش ل

 مزوك ءهزس نيحبا عيدوت هنلارق ايجهورون رايتخا ,ىنوتكم
 ةيقحوت لاجح باو 10- هزس ناملوو ءسولاا

 هر دي داع ناك: لد هللا لا رةىملكموب دروسا

 ئدودح :كدتنأ فاءاكت ةئبدنك هدة دةمدأ وع وب ؛ةحفلك
- 



 وص ىوبكا

 نولاس ريب ىمسر هدوطاش

 سويلهنروق «ناهتلوو «ترهنال «سوزولوب «تدلماه؛هجيلارق «لارق
 .رار ريك تيعمدازفا و لاجر

 لدا .تاقو تدلماه سردار لك وس اغفأو كالا

 000 0ك كم راق و يدلوا نام زا كب اهاد

 ىسامالغإب ىبامس هنالدكي بارطضا ريب كتيلارق مومع و

 هتعيبط « طايتحا و مزح ربارب هلكنوب .٠ روئوروك بنا
 وا رود ب هنالقاع كب هل ءيدتيا هَلَع ىنا راداق وأ

 هيلع احب .روللوأ دعاسم هيةعوشود ردك ش7 قبعو

 ريب 2تداعسس هجرك نس «ةلبأ نا رس تريضؤ ا 0

 هناسرت هزانج قاوشا .هدلاح ىتيدنولوب. بارطضا هد ٠

 طايقن و.؛كدتيا حم ةتيزطتاو نوكاود ىرلاوت علف

 ىو راسا بن لك :قدرد 41 رربب ىوا_ستم هئامو

 امزابرح وب ءوا ىدميش :كدتيا لوبق هكلهجوز نوكوب
 وب ءردهدكما كارتشا. هلت ةلا رت ةةشطال كلا

 ؛كدهمتا انغتسا ندزكهناكح ىارآ كرلزس هدتكرح تروص
 1 تدلماه



 ا

 وب زك هس راكد ىزوس 2 و ملاقارب قرأ ىزشو .رويلك

 هعاسح ءملاتالكا ه« تدهلماه » جنك فيصير رك هك"

 ماكت هلك وا حوروب نارود 35 ىتراك هرب هكءمر هدب نيع

 دعا راذودتخ قى دياه ندوسكا + ردةلخمتلا

 ممالك ةمزالا كاتك رح :تووع و ؟ رككسيار

 ؟ركسمزعا ماست ىنغيدلوا ةفيظو ىاضتق٠و

 نوف ف اوه رمد احر خ . ليا يسرا

 زمجاحالوب كسي دنك حابص وب نونا قامتالكا هجتحار

 .مرويأس ىربإ
 (راراة.ج)



 اه

 هراطخا و هيبنث ريب حوقروق نامز وا  .ويساروه

 .ىدتيكك ىرإ5كج ىبك مرح قولخم ريب ندبا تعاطا
 سورؤوخ نالوإحاننص روص هرم 0 |
 ريري دنايوا ىلا زودت ادا نيكس وك 0

 هداوهكرك ءهدزكد كرك بقاعت. ىتراذاوب كسوروخ و

 هنيرلناكم ىمهفاكدسراو حاورا ناشالود ىرمسرس راداقهن

 تيحاو تااخ زكدروح ىدميش .رارتود

 ع ردوا

 كئاخ فاح. يضعوا كيو روش ا
 قد )#( كل لص حنو هكءزلر 13 هدىراضعن .ىدلوا

 نونوب ىشوق رحس وب . نامز ىيدليدبا ارجا ىنيبأ رهش
 هديراشيد نيج رب جاه 5 «هدلاح وب ل هنعفأ

 نيمأ رلدجبكح .هدراهتذه وب :ههدبا ثراسح هده رل

 ءزامولوب كلام هيةيرحس هوق وداح ريب جيه ؛ردجلاس و
 .ردند-احرب هجرد وا .سدتم هجردوا :ىنامز وب كنهنس

 مرداسا قانون و متيشيا هليوي هد و
 هداروش هليسدرتس ىزيمربق وبوق ء.حابص ءزكقاب طقف

 بو ندنسارا راميد هدنردزوا كلديت هدشتبج قرش

 ه> .عا .ردىسع ترض> ءدأ سم ند كدت ماد ىجنم (غ)
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 ارحا تع بجو. هج لايروذح سلاح هجنس :انأب هلبوس

 نوحما كتكلمم :هليوس ه_سراو زيخرما ريب كجدليديا

 سس كم ىفد هدزيدش يب داي دبإ فشك هليتقو و فوج

 كوت !حوأ « هليوس نديدميشش كدسا رييخ ندتمائش

 هلو دعم. ةنفذ ري ةيضرأ ر نكبإ هدتاح دوخاب

 دكه شالود ايدك «ةدياع كحاورا نسا كد

 :_ريدليب انا هنكدتولوي هدلمعوب نايئةليوس ىتيدلوا ىبس

 !ىلوش رودرود «سوللهسرام ! هلبوس ء رود

 (ريوا سوروخ)

 ؟ىمعاروو هلمدب رح - .سوللةسرام

 * .روو هسرمهّسيأ قامرود ءتوه - .وساروه

 !هداروب كح .ودرانردب

 !هداروا .ويساروه

 هحردوب ( رايح تكاخ) 2 روك .سول لهسرام 0

 : زرويباب انف هزمكيدرتسوك فنع ىثراق هقولخم ريب مشت
 راهب رمذ هلفانمزب ءردريدبان محْر «ىبك اوه ءوأ كنوح

 .ريلاق ترابع ندم ريب ثبع
 ه.بهمدهليبوس ءنامز ىكيدنو 1 سوروخ  .ودرارب

 .ىدرونو روك ى بك ةاحايالشا



 كا

 ةينمكسكوب كأ (امور) .ردى.هنادرابغريب شهبا ل زوك
 ك(لور) امرف.نامرف هدرود ىنتشولو هدرتص 000

 ءرايدريو ىلاص قي رانك اس ءرارا م :لوا زاريي ندنط وقس

 ءرئناتف ..دنزلقاقوس كن«امور » ءراولوأ شودر 0

 ندزاق ءرازيدا ىلقوريوق ندولا :رليدرابوق رلنينأ
 زيك تاه هلي راتمالاع تابعم شنوك ؛ىدلوروك «رامبش

 ةراتس نديإ.هرادأ ىملاع < نوب بدهن د قا .ىدلوا

 ريب هباشم هفوسخ قهدننوك تمايق انداع ( رق) بطار
 ىورش» كنهشهدم عباقو هيلع ءانب :ىدارعوا هفوسخ

 كروبظلاس رق تافا « ءامم و ضرا «ىب العونع وب نالوا

 مالع ندي مده ام اد هتاردقم؛ لح :قارالوأ يسهمدقم

 هدديصراشادنطو مز «هدهز.ميلقا مزب هدنماقم

 .رويلك هني هتشيا زكقاب ,شاواي نامآ - . ىدرتسوك
 (رريكر اركت تلابخ)

 هددسري ريتك ى شرب همشاب .؟جدسكى اوي -- .ويساروه
 هسراو .كناسل رب « كس :تلامخ !وود () نسر

 ةئموعشم ريثأت كفيط ءكمدآنجك ندري ىيدنوروك كفيطرب (#)

 / . 2 ع . ىديامتزريب 4 داقتعاريب ىسالوا ضو رعم



 تاس

 ندنروف 2 ل يتناحردنم كت ءذاف ثودعم و

 جنك ى دهيش .ىدحك © تداماه 2 ىدمفذصح ك« سارب

 سرد ندهبرجم ريب زوده ىرلبانج « ساربنهبروف »

 ىدود > « ايحدوروت 02, هلبأ تراسجرب نوغشوح شماملا

 0 و راهب روؤورض حلاو و هتغاووط زاغوب ء هل رقزوأ

 هباماسا 11 اركحار رح ثم شل ولر مود صه هدناباقم ىسن وسل

 : ىديا دمحم قى رمد رمش وقوروس سب 0 ءود ندنلوي ءرضاح

 هدلوي غي دتالكأ 5 (هدزوا ل ا قارالوا

 تاكيدتملا كر 0 و و ىىضار ا ىكيدتيا

 2« ىلس هحيلشاب كزعاكرا 5 «هحداقتعا :ردتراع ندكع|ا

 كتلاجق نينا وب ءىاشنم كمرارسم وك تبون
 . درب ةقدأ ىيدناصا تيكح كشزاك ا قد م

 ا ةشا ؛ردوب ىدورغود هكءم رد دبا نظ - .ودرانر هب

 شلوا ىبسب كراهبراحوب «لاوحا وب ردك

 نب. زكب هح رد ول هلارق ندا شعولوب هدقاملوأ و

 كح كك ابخ نك قارالوا حلشم نورهاكتواو

 .رديا حاضيا يرروهظ

 نوجنا قامريديالوب ىحور ٌةرصاب ءوب .ويسأروه



0 
 هب رحب راداقو نيدعا قبرش نشراوب سد ل

 تيلاعفوب ؟نوخما هن ىمادختسا تك هخرد وب كير

 ليد ةسدحاس هنو تالاغتسشا يراسل كن هميظع

 تامولعم ملك انا هدياوب ؟راو هن كج ريو تيبس ةتسيدعأ

 ؟ريليب هريو

 قاعياش ىمدباوب قا ؛مرياسبهريو نب - .ويساروه

 دكا كو نو لف قلابخ :ميهليوس

 ب :ندفرط (سارضةروف) ىتنءرب جوروت رك

 ءهدهيراحم وب .ىدشعوقوأا نادبم هلبا هنادوسح رورغ

 ةركفصن مزب ىناونع نامرهق وب ) : « تدلماه » نامربق

 ى«ساربنهةروف» ( ردزاودعىنيدلواشمريوانواك زمضرا

 تاداع“'و نوناق © سار نةروق »اون هل و

 ىنسةناكلام .هليا هقدصم تجحح رب قفاوم هيىنادباخ

 هكرت هتك باغ ءربار لاح قئضازا نبا ل

 « نسارننهتروف » ءىخد زملارق .ىدروملوأ ىضار هيدا

 هدنلا- تيبولغم ,ه< ساربنهتروف» :هدر ده ىددلكللاغ

 كر' ىنىضارا ٌهعطق ريب لداعم هنسدناكلام يكجهديا بئاغ

 قارالوا ىسدجش لباقتم دبع وب ؛ىدشعبا دهغت ىبهمعيأ
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 0 هلارق - .سولالهسرام

 800015 22 ا نب

 نرامز ىييدتيا بولغم ىنلارق صارح كن(ايجهورو )

 لا نوكتس هيدر ةلنوب هر ىكتجك كلأك

 هكتيردزوأ كزو ىىلابواوب ناثل و هدفا زك هدو د2

 !هللان احم ف ؛ىدشعاح هليوب بط ىررلشاق تقو ىتي ديراح

 ءهدنتعاسوب مان كنهجيكر دهعفد با - .سوالهسرام

 هجهلبوب ىتبط هليا هنازارس و هناروا كدج راتقر وب

. 

 ربب ؛مرويةماس ىلذهم ريو انعم هن انوي - .و._ساروه

 ١ ال ل ووشم يار ءانالوأ كام يم ري ع را 7

 ةغاجا | نغوا هس تالقا ريانا كرعلود تيك

 ندر راش

 ملقا روطوا ىدميش ٠ مزوك عا - .سوللهسرام

 كتيلارق ءتبوت ىلتقدو ىيص وب تبا حاضيا انا ءهليوش

 برب نوكح مه ؟رد.دقامروب نوعي هجبك ه ىسةعبن

 هي ركحسع :تاعبم نذةينحا كلام ايفل ري وط

 يترك رازإ ا قئرا ىرلدقاش لامعا ؟نوحا هن ىسانملا
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 شهي

 ىكرديا وزرأ ىنساملوشونوق هليسيدنك - .ودرانرهب

 .روينوروك

 .ويسأروه ءروص رلىش رب انوش - .سوللهسرام

 كيل ارق اقراعاو كءندم .نيممك لا

 اي ارا كنج تفايق نالوا واذا تراهم 7 هلمتكو

 :نيسروسدياهراعتسا ىنتعاسوب كن هحكن وحبا كتبا سصغ

 !هليوس ءمروييديا مآ اناس ؛هليوس ةنقشع هللا

 .ىداوتوقوط ةهنئش ت نع - .سوللهسرام

 .روييديا دعايت هناروقو ءزكقاب - .ودرائرهب

 صضااناس !هليبوس ! هليوس ! روط - .ويساروه

 !هليوس مروييدنأ

 « راقيجتاخ »

 كح و تاوج .ءئادتكا تك 010

 كي ووطن :فاستقلا يس[ روش ا ١

 هن ؟ ىعرابع ندزممهو مز لصاب ءشماملاق د

 كشر

 كيفرلز م تادلن ل دمدوس ىكسورعو د اولا

 .مدزامانانيانامز ريب جيه ايوب نيزسقاملوا ىسهنعؤم تداهش
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 هدعاسم هزب ءملاروطوا كج هظحل ريب ل .ودرانردب

 قع زمكيدروك هلبا ريض هجبكح يبا هدكديإأ

 هزكيراقالوق نالوا مكحتاسم هجرد وب 0 ه ص هد اكح

 . هديا ارجا موجم ريب يب

 هباكحىشيا ودرانردب ؛ملهيهيد ءالاعا: كر . 2

 .مهيهلكيد «نيستيأ

 وف ىهدنبرغ كبطق و هحبك كوض.- :ودرانردب
 روم ىعمف نييدلوأ راثهعشا ىدمك كنان ودلع

 01 ا را ا لاك يس

 0 ىربب ا مان 0 م وأ لهسرام

 ى» رربك تلا

 .هدنتفانق كلارق ينفوتم ءهليماع - .ودرانرهب

 ءانوش هلب وس : ندمت ريد هلل نس ل .سوالةسرام

 .وساروه

 ىناءويساروه ؟ىلكد هدنلكش كلارق مات - .ودرانرهب

7 
 هيو تيبس نك 0 :لازق 20

 يدرب فب



 هد اي/س

 56 ماست (ودرارهب ) ىمتبوت 32 | .وةدسلارف

 .مردديأ ىنمك هجيك ريب ىلريخ هزس
 ( راتيج )

 !ودرانرهب !ىأ - .سوللهسرام

 ؟ىمهداروب و.سأاروه ؟راوهت - .ودرائرهب

 .ىسري نيدزكب انوا - .ويساروه
 ؛ءونساروه نوسلوأ ريخ رلف. رش ماشقأ - .ودرانهب

 .سوللهسرام مزينع نوسلوا ريذ رلهيرش ماشقأ

 هداج و تلاح وأ ؟ملاعإ راود 3 ب .سوللةسرام

 ؟ضئطردرل

 ,مدامروك ىش ريب نب - .ودرانردب

 مزب ىث وب هكرويد ويسارود» - .س وألةسازام

 حوقروق ترا يبا ءهردترايع ندزم همهاو

 تلاخ تباع ةلعءانم زويةيدما قاع 0

 كنا هديا قيفحم ئفيداعادلا رب كسور هللا
 . ” روح خ1
5 

 رت 1 2 ا :
 هلمزب هجم لوبوب هرزوأ قاشو ود هليأ هيلحتم تاايخ و

 :كحةهعوروو تلاخ : !١ ةأه !هاه 1-0 .ويساروه



 : 1 ا مهقيقد د 00 - :وقسسنارف

 ؛ىدلاح ىدمسشس ليللا فصن تعاس - .ودرائر دب

 0 0 ,ىدياه

 زرق كل يكس تر كلف نع يح مسا ف

 .ىدهلشيا همكليا ..4 * 1 ء« رمز رسب «س :مرددبأ

 ؟ ىدحك هلح وكس كتبوب - .ودراتردب

 .ىداع |دلمبق ىداناق هل كنيس نس تتح .وقستنارف

 ا. دلوا رج راوحك العا قوح --وةرازم

 0 اورام ةليا (قويساروه 2م ناش نانا تف

 .رلنوسلوا قوباح ركل

 رسب "قايإ هك ةرمديا نط 2 وعسسلا

 ؟وا ردك !يف ءرود - .مرويديشيأ

 « رارريك ( سوللهسرام) و (ويساروه ) »

 :ىراتس ود كتكيمع وب ح .وساروه

 .ىصاخ ناكدنب كنوىللارق اقراعتد و - .سوالهسرام

 .مرهديأ نت هجيك رب ىلروغوا هزس - .وقسيسنأ رف

 ديم «.قدالرامصيا هيللا يديناه - .سوللهسرام

 ؟ىدر د شكد مك ىزكتو ع



 , ص 9

 مسك“ ىك 7

 نا

 هن( وةسسنارف )و رريك ( ودرانره ) . هدتبون ( وةسيسنارف )

 . راررهللا ىرعود

 ؟وأ ندرك .ودرابرهب

 .رككح ارو تاوساا رس .تفح ام[

 !هليوس نيسميك !رود

 !لارق نيساشاي كح .ودرانزدب

 ؟نسيمسس !ودرا ردت .وةسنا و

 دلل ل .ودراترهب



 .رأىجاب دهموق
 1 ىلا

 .نادناموئرس

 ف ارتد فر

 ل كذب ردب ك( تءلهاه )

 ىسهجلارقاقراماد. . ... 0 دورتراك

 .ىسودلاو كت دهلءاهو

 ربت كل لسا ولو 0011 أياهفو

 راىعاس ءهيرحب تارفن ءراركسع «ناطناض ءراماخ ءرا «رويتهس»

 و .راضحركيد و

 هد(« روب هزلهت >» .ةنخ



 سوينولوب

 وبساروه
2 

 تردال

 نامتلوو

 سوبا هنروق

 صاخشا

 لا رفا راع اذا 010
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 رداربكرضاح لارقو
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